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DEZE WEEK:
Bromelia’s voor
zorgcentra
Burgemeester bezoekt
overleggen in wijken
Oost en Stommeer
Prijsuitreiking gedichtenen verhalenwedstrijd:
Vrede!
Bestemmingsplan voor
Woonarken naar Raad

KORT NIEUWS:

Kunstwerken in
Historische Tuin
Aalsmeer - Tot en met aanstaande zondag 6 oktober kan
het publiek in de kassen van de
Historische Tuin van Aalsmeer
nog nagenieten van de Kunstroute. De kunstwerken van
Stef Kreymborg, Paul Vendel
en Sandra Wolf, die speciaal
voor deze locatie zijn gemaakt,
zijn hier nog te bezichtigen. De
Historische Tuin is via de ophaalbrug aan Praamplein bereikbaar en is dit weekend geopend van 13.30 tot 16.30 uur.

www.meerbode.nl

Subsidie van gemeente voor 6 nieuwe activiteiten

Zonnepanelen?

Nieuw cultuurbeleid werkt!
Aalsmeer - Negen culturele instellingen of verenigingen hebben
bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend voor het organiseren van een nieuwe culturele activiteit. Bij zes van hen is het verzoek
gehonoreerd, één verzoek voldeed
niet aan de criteria en twee verzoeken zijn aangehouden. Wethouder
Kunst en Cultuur Gertjan van der
Hoeven: “Als gevolg van het nieuwe
cultuurbeleid kunnen we nu voor
het eerst kleinschalige, creatieve
culturele activiteiten subsidiëren. In
het verleden gingen de budgetten
voor cultuur voor een groot deel op
aan huur, personele kosten en vaste
programma’s en was er geen ruimte om op nieuwe kleine initiatieven
in te gaan. Ik ben blij dat Aalsmeerse culturele organisaties van deze
nieuwe mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.” Popkoor Soundstation gaat een uitvoering geven in De
Oude Veiling. Op deze manier hoopt
het koor een nieuw publiek te trekken. Het cultureel jongerencentrum

N201 gaat viermaal een bandavond
organiseren voor twee beginnende
bands en voor liefhebbers van alternatieve muziek. De N201 maakt
zo een nieuwe start en richt zich op
muziekliefhebbers en bands. Het
Aalsmeers Atelier Mark van Kuppevelt gaat samen met scholen een
cultuureducatieve activiteit voor
leerlingen organiseren op het gebied van beeldende kunst. Door deze activiteit wordt het cultuureducatieve aanbod voor de scholen groter en het versterkt de rol van kunstenaars in Aalsmeer. Er is ook een
subsidie toegekend voor een gezamenlijk optreden van Con Amore, Koninklijk Toonkunstkoor en
Aalsmeers vrouwenkoor Vivace. Bij
deze uitvoering wordt door drie koren samengewerkt en dat vergroot
de cultuurdeelname in Aalsmeer.
De Christelijke Muziekvereniging
Sursum Corda gaat een workshop
organiseren ‘Meespelen in één dag’.
Op deze manier hopen zij nieuwe
leden te werven en wordt een ex-

tra culturele uitvoering gegeven.
De stichting Click heeft een kleine culturele subsidie gekregen voor
het organiseren van het bruggenfestival in Aalsmeer-Oost. Met het
bruggenfestival willen jongeren
Aalsmeer-Oost en Nieuw-Oosteinde symbolisch met elkaar verbinden. Het festival is ondersteund met
muziekoptredens.
Criteria
Om in aanmerking te komen voor
de eenmalige culturele subsidie
moeten de activiteiten de cultuurdeelname van Aalsmeerders vergroten of de samenwerking bevorderen tussen culturele organisaties.
Een ander criterium is of de activiteit vernieuwend is en andere bronnen van inkomsten voor de activiteit wegen ook positief mee in de
beoordeling van de aanvraag. Er
is voor 2013 nog beperkt budget
beschikbaar dus aanvragen voor
kleinschalige culturele initiatieven
zijn zeer welkom.

1

3 oktober 2013

Editie: Aalsmeer

Wij maken vrijblijvend
een offerte voor u.
www.bosse-elektro.nl
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* lidmaatschap
tenminste 6 maanden

Tel: 0297-341900

DE EERSTE 3 MAANDEN GRATIS!*
www.kunstuitleen-timeless.nl

ASSURANTIE & ADVIES

Zwarteweg 121
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen
• Hypotheken • Adviezen

Winkelkarren in het water bij het Praamplein
Aalsmeer - Afgelopen weekend
hebben onverlaten een rijtje winkelkarren vanaf het Praamplein in
het water gegooid. Maandag zijn de
karren, die onder een stinkende laag

modder zaten, weer op het droge
gezet. Aan medewerkers van de supermarkt de onleuke eer om de karren weer schoon te spuiten. De karretjes zijn verder nagenoeg niet be-

schadigd. Mogelijk zijn er getuigen
van deze actie. Omwonenden, die
meer kunnen vertellen, worden verzocht de politie te bellen via 09008844 of anoniem via 0800-7000.

Zaterdag 5 oktober 2013

Vitaliteit
50+ Markt

“de Moderne oudere”
kijk verderop in deze krant.
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Demonstratie
van

SoliS

5 o kto b e r

grill, citruspers en blender

10 -1 3 uu r

a.s. zaterdag 5 oktober
van 11.00 - 16.00 uur

Annemieke’s
Kramerie

Spectaculaire prijswijziging:
Luxe 4-kamer appartement 110m2
van €334.500 voor € 2 7 4 . 5 0 0 v.o.n.

Machineweg 3 Aalsmeer
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

U bent van harte welkom voor een bezichtiging van
de modelwoning op Stevinhof 17 te Kudelstaart.

Tuinenwedstrijd: De uitslag!
Aalsmeer - Het is tijd om de tuin
herfst- en winterklaar te maken en
het is het moment om alvast het
voorjaar binnen te halen, want wie
onder een heerlijk voorjaarszonnetje wil genieten van kleurige tulpen,
narcissen en andere bollen, dient
deze nu de grond in te stoppen. In
de maanden juli en augustus hebben heel veel inwoners foto’s van
hun tuin ingestuurd en een heerlijke kijk over de schutting gegeven.
Heel leuk om te zien hoe inwoners
van hun tuinen genieten en er vaak
behoorlijk veel tijd in stoppen. Het
was tevens een mogelijkheid om
verrassende ideeën op te doen voor
de eigen tuin. Natuurlijk waren de
te winnen prijzen ook heel interessant. Cadeaubonnen van tuincentrum Het Oosten van 250, 100 en 50

euro mocht de Nieuwe Meerbode
onder de tuinliefhebbers verdelen.
De feestelijke maand september is
ten einde. Na alle leuke evenementen, nu weer tijd voor de tuin en dus
de hoogste tijd om de winnaars bekend te maken. De cadeaubon van
50 euro mogen Dick en Elvira Voortman bij Het Oosten gaan besteden.
Hun tuin aan de Machineweg 3 is
drie jaar geleden flink onder handen genomen en afgelopen zomer
heeft het echtpaar heerlijk kunnen
genieten van de verkoelende vijver,
de leuke beplantingsvakken en vast
ook een heerlijk wijntje gedronken
op het vlonderterras voor het tuinhuis. De cadeaubon van 100 euro mag een tuinfeestje bij Het Oosten gaan worden voor Lize en Sjaak
Siebeling. Van de eigen gemaakte

put van vrouw Holle, de groentetuin
aan de muur, de vijver met waterval,
het vogelhuisje en het insectenhotel
in de tuin aan Lorentzhof 18 in Kudelstaart was de jury bijzonder gecharmeerd. En de cadeaubon van
250 euro is gewonnen door Loes
en Jaap van Leeuwen. Hun volle en kleurige tuin in de Rietgorsstraat 8 heeft heel veel kijkplezier
gegeven. Begrijpelijk dat het echtpaar zegt eigenlijk niet op vakantie te hoeven. En dat ook nog heel
veel vogels, egeltjes en kikkers genieten van de tuin, is helemaal mooi
meegenomen. De drie winaars worden bij deze hartelijk gefeliciteerd.
De cadeaubon is af te halen bij de
informatiebalie van tuincentrum Het
Oosten aan de Aalsmeerderweg.
Neem dit artikel mee!

Nieuwbouwmakelaars

www.mijnsheerlyckheid.nl

Lantaarnpaal door autoruit
Aalsmeer - Op zondag 29 september om half twee in de middag heeft
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden in de Turfstekerstraat. Wel raakten twee auto’s behoorlijk beschadigd. Een op het bedrijventerrein rijdende automobilist moest plots uitwijken voor een overstekende kat.
Het stuur om eindigde tegen een
lantaarnpaal. Door de klap beland-

de de auto op zijn kant en brak de
lantaarnpaal af. De lichtmast ramde vervolgens de achterruit van
een hier geparkeerde auto. De gekantelde auto moest weggesleept
worden. De bestuurder heeft geluk gehad. Aan de buiteling heeft hij
slechts lichte snijwonden aan zijn
hand over gehouden.
Foto: Derk van der Laarse

Twee jongens stelen bromfiets
Aalsmeer - Rond half tien en twee
uur in de avond en nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 september is vanuit de Marconistraat een
bromfiets gestolen. Een getuige
heeft twee jongens zien wegrijden

op de Aprilia. De jongens werd geschat op 20 tot 25 jaar. Ze hebben
de brommer niet lang gebruikt. De
volgende dag is de bromfiets door
de rechtmatige eigenaar teruggevonden in het Hornmeerpark.
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INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel: 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan van de Helende
Meesters 8 Amstelveen,
tel: 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476.
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Apotheek Groen
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel:
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tANDArts
In geval van klachten buiten de
praktijkuren raadpleeg de mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en
emotionele ondersteuning aan
slachtoffers en betrokkenen van
misdrijven en verkeersongevallen.
U kunt bij ons terecht op verschil.
spreekuren in de regio, zonder
wachtlijst. Bel voor een afspraak
of voor meer info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

KERKDIENSTEN
Zondag
6 oktober
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 10u. dienst met ds. Martijn
Abrahamse. Tevens crèche en peuterdienst. Donderdag 3 oktober:
Leerhuis in Open Hofkerk, Sportlaan. Aanvang: 19.30u.
Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met Jaap Dieleman.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om
10u. en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk. Woensdag 6 oktober dankdag, dienst met ds. M. Hogenbirk,
19.30u
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met jongeren met br. Nico Eveleens.
Collecte voor Doopsgezinde zending. Opvang allerkleinsten en zondagsschool.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag om
10u. en 16.30u. diensten.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag dienst om 10u. met dhr. P.J.
Verhagen, Harderwijk. Organist: W.
Spaargaren. Om 18.30u. zangdienst
met ds. J. Eschbach mmv Haarlemmermeers mannenkoor. Organist H.
van Noord.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds.
C.G. Graafland. Organist Cees Verschoor.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Martijn Piet. Aparte
bijeenkomsten voor kinderen. Om
19u. Baan7 jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag om
10u. dienst met ds. D.J.A. Brink en
16.30u. dienst met ds. K.D. Huizinga uit Hoorn.

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer,
tel: 326734. Voor spoedgevallen
buiten de openingstijden,
tel. 560627. www.dierenartsenpraktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudestaart, tel:
324643; Nokweg 12 Leimuiden,
tel: 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel: 346721,
www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen,
tel: 020-3453429,
www.olga-amstelland.nl
HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer.
Spreekuur elke werkdag van
8.30-9.30 u, en op afspraak,
tel: 326670. Ouderenadviseur
spreekuur di., do., vr.
10.00-11.00 u., tel: 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
klAcHteN
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555.
Milieuklachten, tel: 023-5310200.
VerloskuNDiGeN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel: 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
AlArMNuMMer 112
www.112.nl

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met N. Kuiper. Zondag
10.30u. in Karmelkerk eucharistieviering met L. Seeboldt mmv Mirakeltjes. Om 14u. Poolse dienst met
Christoff.

Is uw huisdier
zoek?

OSA presentatieavond met
3 projecten van basisscholen
Aalsmeer - Op woensdag 9 oktober houdt de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
haar jaarlijkse presentatieavond. De
avond begint om 20.00 uur en vindt
plaats in de raadskelder van het gemeentehuis op het Raadhuisplein.
Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur.
Ieder jaar stelt de gemeente 1 euro
per inwoner beschikbaar voor ontwikkelingsprojecten. Organisaties
zamelen geld in dat verdubbeld kan
worden
tot maximaal 2500 euro. De resultaten van deze projecten zijn
te zien door middel van presentaties met beelden en foto’s. Dit jaar
zijn er presentaties van de basisscholen Antonius uit Kudelstaart
en De Hoeksteen en Samen Eén uit
Aalsmeer. Zij hebben in 2012 geld

ingezameld en subsidie ontvangen
voor de bouw van de Sapana basisschool in Nepal, voor de aanschaf
van wasmachines voor het weeshuis Pilar de Esperanza in Mexico
en voor de aankoop van materialen
voor het laboratorium van de Boston Children school in Kenia. Ook
zijn er informatietafels van andere
projecten die subsidie hebben ontvangen. Wethouder Ad Verburg is
aanwezig om een inleiding te houden over het beleid van de gemeente op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Muziek en zang is er
onder andere uit Mexico van Carlos
Rivas. Meer informatie over ontwikkelingssamenwerking is te vinden
op de website www.osa-aalsmeer.
nl. Bellen kan ook naar de secretaris
van OSA: 0297-321509.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag
11u. gezinsviering met A. Blonk.
Begra Bijbelstudie
In gebouw Heliomare, Zwarteweg
98 maandag met Frank Ouweneel,
onderwerp ‘Ontmoeting met Christus’. Aanvang: 20u, zaal open 19.30u.
Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avond dinsdag 15 oktober in gebouw Seringenhorst,
Parklaan. Thema: De profetie van
Ezechiël door P.A. Slagter uit Wijk
bij Duurstede.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

Jongerendienst
ter inspiratie!
Aalsmeer - Gebruik aanstaande
zondagochtend eens voor iets anders dan bijvoorbeeld uitslapen: iets
wat je misschien wel prikkelt en inspireert! Kom naar de jongerendienst in de Doopsgezinde Gemeente. De ‘dienst’ wordt georganiseerd
door jongeren, maar is natuurlijk
voor oud en jong. Zowel voor grijs
als voor strak. Doel van deze dienst
is om mensen te inspireren en na te
laten denken over verbondenheid
in de samenleving. Iedereen is van
harte welkom op zondag 6 oktober
om 10.00 uur bij de Doopsgezinde
Gemeente in de Zijdstraat 55.

Vermist:
- Rijsenhout, Grote Poellaan: Jonge rode kater met op elk oor een wit vlekje.
- Aalsmeer, Aalsmeerderdijk: Kleine zwarte poes met witte bef.
- Bilderdammerweg: Rood-oranje kater met rood bandje. Is 2 jaar oud
en heet Arie.
- Zwarteweg: Gecastreerde cyperse kater. 1,5 jaar oud. Wit op poten,
buik en bef.
Gevonden:
- Aalsmeer, N196: Zwart met grijs gestreepte cyperse kat met wit op de neus.
- Aalsmeer, bloemenveiling: Zwarte kater.

F&VA start met videocursus
Aalsmeer - Maandagavond 7 oktober start de Film- en Videoclub
Aalsmeer met de eerste van een
drietal videocursussen. Naast het
filmen met een camcorder heeft
het filmen met een fotocamera een
snelle ontwikkelingen ondergaan.
Door de verschillende video opname systemen kan de montage op
een computer nog wel eens problemen geven. De montagesystemen,
zoals onder andere Adobe Premiere Elements, Magix en Pinnacle, zijn
tegenwoordig goed in staat om diverse videoopnamen op de computer te bewerken, zodat er een leuke videofilm ontstaat. Tijdens deze eerste cursusavond zal uitleg gegeven worden over de verschillen-

de methoden om een video opname
(beeld en geluid) in een computer in
te voeren en te monteren. Wie geen
lid van de videoclub is, maar wel deze cursusavonden wil volgen, kan
zich aanmelden via 023–5284564.
De F&VA is nog steeds op zoek naar
nieuwe leden.
Mensen die geïnteresseerd zijn in
het filmen met een videocamera
zijn van harte welkom op een van
de komende clubavonden. De clubavonden van de Film- en Videoclub
Aalsmeer worden om de veertien
dagen op de maandagavond gehouden in het gebouw ’t Anker aan
de Oosteinderweg 372a en beginnen om 20.00 uur. Informatie: www.
videoclubaalsmeer.nl.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Zondag geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst met ds. Jac. van Veen. Tevens
10u. tienerdienst. Om 19u. Ff zingen
in de Lichtkring.
.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag
dienst om 10u. met ds. J. van Dalen.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren, klachten dierenmishandeling en informatie over de hondenschool op ma. t/m vr.
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevalllen en
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Bromelia’s voor zorgcentra
Aalsmeer - Tijdens het bloemencorso trok de prachtige versierde
wagen van de firma de Haas veel
bekijks. De wagen met allerlei geluid- en beeldapparatuur was opgeluisterd met honderd rode bromelia’s. De kleurige plantjes wilden de
eigenaren Edo de Haas en Marcel
Kesting niet weg gooien, maar hun
huizen opfleuren met zoveel bromelia’s ging toch echt te ver. Er is een
bestemming gezocht voor de bromelia’s, die zeker nog lange tijd voor
gezelligheid kunnen zorgen. De bewoners van de zorgcentra Aelsmeer
en Kloosterhof zijn verblijd met de
bloeiende plantjes. Een prima idee,
want de bromelia’s zijn door de he-

Peuterinstuif
in Oost-Inn

Roads Maatjesproject
zoekt nog vrijwilligers
Aalsmeer - Het Roads Maatjesproject is er voor mensen met psychische of psychosociale problemen,
die wonen in de regio Amstelland
en Haarlemmermeer. Door hun problemen kunnen deze mensen zich
eenzaam voelen of raken ze in een
sociaal isolement. Dit terwijl ze heel
graag meer sociale contacten zouden willen.
Omdat dit door hun problemen niet
lukt of moeizaam verloopt, voelt
het voor sommigen alsof ze enigszins buiten de maatschappij komen
te staan. Het Roads Maatjesproject
is er voor deze mensen en helpt bij
het vinden van een geschikt maatje.
Op basis van gezamenlijke interesses worden een deelnemer en een
vrijwilliger aan elkaar gekoppeld,
ze worden ‘maatje’ van elkaar. Eenmaal per twee weken ontmoet het
maatjeskoppel elkaar voor de duur
van één jaar. Als maatjeskoppel bepaal je in onderling overleg wat er

wordt ondernomen. De nadruk ligt
op sociaal contact en samen leuke
activiteiten doen. Denk bijvoorbeeld
aan samen wandelen of fietsen, een
museum of markt bezoeken, samen
sporten of zomaar een praatje maken en een kopje koffie drinken.
De vrijwilliger is geen hulpverlener,
maar is gewoon zichzelf. Het draait
uiteindelijk om een gelijkwaardig
contact van mens tot mens. Vrijwilligers kunnen deelnemen aan bijeenkomsten die een aantal keer per
jaar worden georganiseerd over een
actueel thema. Tijdens deze avonden kunnen ervaringen met andere vrijwilligers worden gedeeld. Voor
ondersteuning in het contact met
je maatje is de teamleider van het
Roads Maatjesproject op de achtergrond beschikbaar voor vragen
of overleg. Kijk voor meer informatie op www.roadsmaatjesproject.nl,
mail naar maatjesproject@roads.nl
of bel 06-57573151.

MAATJES GEZOCHT:

Roads Maatjesproject zoekt vrijwilligers
Meer info? www.roadsmaatjesproject.nl
T: 06 - 57 57 31 51
E: maatjesproject@roads.nl

Aalsmeer - Woensdag 9 oktober
van 9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting onder het genot van koffie of thee. Van
9.30 tot 10.30 uur staat een gezellige peuterinstuif op het programma.
Iedereen is van harte welkom in de
Oost-Inn in de Mikado in de Catharina Amalialaan 66. Informatie: 0297325636 of 0297-345413 of kijk op de
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Zangdienst in
de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondagavond 6 oktober om 18.30 uur wordt een zangdienst gehouden in de Dorpskerk in
de Kanaalstraat. Het is de eerste van
dit seizoen en het belooft gelijk een
mooie zangavond te worden. Iedereen die van zingen, maar ook van ook
van luisteren, houdt is van harte welkom. Medewerking wordt verleend
door het Haarlemmermeers mannenkoor onder leiding van dirigent en organist Hans van Noord. Voorganger
is dominee Hans Eschbach.

Oecumenische
woensdagviering
Aalsmeer - Elke tweede woensdag
van de maand wordt in de kapel
van zorgcentrum het Kloosterhof
in de Clematisstraat 16 een oecumenische viering gehouden onder
auspiciën van de Raad van Kerken
Aalsmeer. De bijeenkomst begint
om 19.15 uur en duurt een half uurtje. Op woensdag 9 oktober zal pastor R. v.d. Kruk in de korte viering
voorgaan en een korte overdenking
houden naar aanleiding van het
jaarthema ‘Ezels in de Bijbel’.

ren en dames in de ouderentehuizen met groot enthousiasme ontvangen.

COLOFON
sinds 1888
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officiële mededelingen
maandag 14 oktober: niet mogelijk een
reisdocument met sPoed aan te Vragen

gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
oPeningstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
oPeningstijden balie bouwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info oP website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van
de afgelopen maanden raadplegen.
afsPraken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
insPreken in het beraad oVer een geagendeerd
onderwerP?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van
de vergadering 12.00 uur.
oVerige loketten en informatie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr.
08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.
13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
serVicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht.
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan
dat uw klacht of melding is opgelost.

Op maandag 14 oktober a.s. is het vanwege technisch onderhoud niet mogelijk een reisdocument met spoed aan te
vragen. Alle overige aanvragen kunnen wel gewoon in behandeling genomen worden.
wet algemene bePalingen omgeVingsrecht
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg (Z-2013/050007), het vervangen van
het dek inclusief een deel van de landhoofden;
- Jac P Thijsselaan 18 (Z-2013/050422), het kappen van
een boom;
- Noordpolderweg 17 (Z-2013/049265), fase 2, het bouwen
van een bedrijfsgebouw en kantoor;
- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/049665), het melden van
brandveilig gebruik;
- Wissel 12 (Z-2013/049675), het kamergewijs verhuren
van de woning.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg (Z-2013/050062), het slopen van brugdelen;
- Bisschop Koenraadstraat 20 (Z-2013/049939), het verwijderen van asbest.
Verleende omgeVingsVergunningen,
reguliere Procedure
Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning te verlenen:
- Duikerstraat 42 (Z-2013/040357), het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 25 september
2013);
- Lisdoddestraat 22 t/m 68 even (Z-2013/048361), het
vergroten van 24 woningen en het plaatsen van 17 dakkapellen (verzonden 1 oktober 2013);
- Oosteinderweg 37, het bouwen van een opslagloods (verzonden 2 oktober 2013);
- Van Cleeffkade 15 (Z-2013/039086), het plaatsen van
een luifel t.p.v. de entree van het kinderdagverblijf (verzonden op 30-09-2013);
- Vlinderweg 47 (Z-2013/039600), het bouwen van een
woning (verzonden 27 september 2013).
geaccePteerde (slooP)melding(en)
- Aalsmeerderweg 207 (Z-2013/047603), het plaatsen van
een keet, bouwbord en steiger;
- Bisschop Koenraadstraat 20 (Z-2013/049939), het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
bekendmaking nieuwe beleidsregels
ligPlaatsVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 1 oktober 2013 de geldende beleidsregels voor
de toepassing van hun bevoegdheid ex artikel 5:25 Algemene Plaatselijke verordening (APV) om ligplaatsvergunningen
voor permanente en niet-permanente bewoning te verlenen,
hebben ingetrokken en nieuwe beleidsregels hebben vastgesteld. De nieuwe beleidsregels treden de dag na deze bekendmaking met ingang van 4 oktober 2013 in werking.
aanleiding
Burgemeester en wethouders bereiden een nieuw bestemmingsplan “Woonarken” voor. Met dit bestemmingsplan
wordt de planologische inpassing beoogd van de woonarken
in de gemeente. In samenhang met het bestemmingsplan is

gen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1;
aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag
t/m woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur,
vrijdag 8.30-12.30 uur).
inspraak
Over de beleidsregel wordt geen inspraak verleend. In het
kader van de procedure van het bestemmingsplan heeft een
ieder zijn zienswijze kunnen geven op de voorgestelde planregeling en het daaraan ten grondslag liggende maatvoeringbeleid. De inhoud van deze zienswijzen worden betrokken bij
de beraadslagingen van de gemeenteraad over het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders. Het besluit om het
ontwerpbestemmingsplan als beleidsregel aan te merken, betreft een tijdelijke maatregel om de periode te overbruggen
totdat tenminste de samen met het bestemmingsplan opgestelde woonarkenverordening in werking is getreden. Zodra
de gemeenteraad de in samenhang met het bestemmingsplan opgestelde woonarkenverordening heeft vastgesteld en
de APV daartoe heeft gewijzigd, komt de beleidsregel van
rechtswege te vervallen en vormt de woonarkenverordening
de grondslag voor het verlenen van ligplaatsvergunningen.
Daarmee is voldoende gewaarborgd dat het maatvoeringbeleid niet wordt doorkruist in afwachting van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
welstandscommissie
De agenda van de vergadering van de welstandscommissie
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, balie 7, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker
van de afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen, tel. 0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen,
van de afgelopen 2 weken.
ter inzage
t/m 04102013 A.H. Blaauwstraat (het tijdelijk plaatsen van
een buffervoorziening); Oosteinderweg 552
(het bouwen van een woning)
t/m 17102013 Beeldkwaliteitsplan Nieuw Calslagen
t/m 18102013 Ontwerpbesluit (en bijbehorende stukken)
maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
t/m 18102013 Aalsmeerderweg 188 (Z-2013/026827), het
vervangen van de woning; Oosteinderweg
124 (Z-2013/026513), het bouwen van een
woning.
t/m 24102013 (i.p.v. zoals eerder vermeld t/m 17102013)
ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’
met de daarop betrekking hebbende stukken.
t/m 10102013 Het raadsbesluit en de waardevolle bomenlijst m.b.t. Intrekking Bomenverordening
2000 en aanpassing Algemeen Plaatselijke
Verordening
t/m 23102013 Seringenpark 2-46 (westelijk gedeelte met
bejaardenwoningen); het Plassenlint (het
gebied tussen de watertoren en de kolenhaven) en de Cyclamenstraat 1-28 (om deze drie gebeiden als potentieel gemeentelijke
beschermd dorpsgezicht aan te wijzen)
t/m 24102013 De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
aanvraag met de bijbehorende stukken m.b.t.
Herenweg 34ws1 (Z-2013/008642), het dempen van water ter plaatse van de voormalige ligplaats; Uiterweg 158 (Z-2013/011349),
het wijzigen van de bestemming van de percelen achter de woning Uiterweg 158
t/m 31102013 De concept-verordening en toelichting en bijbehorende stukken m.b.t. verordening speelautomaten 2013 Aalsmeer Z-2013/028458
(versie 2, 26augustus 2013) D-2013/258719.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
serVicePunt beheer en uitVoering
ProVincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

Voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

PACT Café Op Eigen Kracht:
zorgen maar ook kansen
Aalsmeer - ‘Breng zorg en dienstverlening zo dicht mogelijk naar
je inwoners’. Dit advies gaf Jetty Voermans van de Landelijke Adviesgroep Ouderenbeleid van de
PvdA als spreker tijdens het jongste
PACT Café rond het thema Op Eigen
Kracht. Mensen kunnen veel op eigen kracht, maar voorwaarde is wel,
dat zij in een zo vroeg mogelijk stadium, zonder veel gedoe en dicht in
de buurt de juiste hulp kunnen krijgen als dat nodig is. Het PACT Café Op Eigen Kracht werd op woensdag 25 september jongstleden traditiegetrouw in cultureel café Bacchus
georganiseerd, deze keer door de
PvdA-achterban van PACT Aalsmeer.
Gemeenten krijgen vanaf 2015 de
verantwoordelijkheid voor een groot
pakket aan zorgtaken maar moeten dat doen met veel minder geld
dan het rijk nu. Daarom wordt een
steeds groter beroep gedaan op de
zelfredzaamheid van burgers. Maar
tot waar kan de zelfredzaamheid

ook een beeldkwaliteitplan woonarken opgesteld en wordt
een nieuwe woonarkenverordening voorbereid. De woonarkenverordening zal in de plaats treden van de onderdelen van
de APV die over ligplaatsvergunningen gaan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 7 juni 2013 t/m 18 juli
2013 ter inzage gelegen met de mogelijkheid voor een ieder
om een zienswijze in te dienen. Gedurende deze termijn kon
tevens een inspraakreactie worden ingediend op het ontwerp
beeldkwaliteitplan en op de ontwerp woonarkenverordening.
In hun vergadering van 1 oktober 2013 hebben burgemeester en wethouders besloten de gemeenteraad voor te stellen
het bestemmingsplan “Woonarken” gewijzigd vast te stellen.
Behandeling in het beraad van het raadsvoorstel gericht op
de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan zal naar
verwachting op 31 oktober 2013 plaatsvinden. De gemeenteraad wordt tevens voorgesteld de woonarkenverordening
en het beeldkwaliteitplan gewijzigd vast te stellen. Met de
intrekking van de vigerende beleidsregels en het vaststellen van de nieuwe beleidsregels beogen burgemeester en
wethouders de vergunningverlening in overeenstemming te
brengen met het ruimtelijke beleid zoals dat ten grondslag
ligt aan het bestemmingsplan.
Vigerende beleidsregels
De vigerende beleidsregels zijn vastgesteld op 19 juli 2011
en gepubliceerd op 21 juli 2011 en daags na die datum in
werking getreden. De beleidsregels van 19 juli 2011 hebben
met name betekenis als afwegingskader met betrekking tot
de maatvoering van woonarken. Op grond van de beleidsregels mogen woonarken voor niet-permanente bewoning
een afmeting hebben van maximaal (lxbxh) 15x5x3 meter
en woonarken voor permanente bewoning (lxbxh) 18x6x5
meter in stedelijk gebied en (lxbxh) 15x5x4,5 meter in landelijk gebied. Indien de bestaande vergunning een grotere
maatvoering toe staat, gelden op grond van de beleidsregels
de afmetingen in de bestaande vergunning als uitgangspunt
voor de behandeling van aanvragen om overschrijvingen op
naam en/of vervangingen, uitbreidingen of verplaatsingen
van de woonark. Voorts dienen op grond van de geldende beleidsregels aanvragen om ligplaatsvergunning te voldoen aan
de voorwaarde van landschappelijke inpassing en te worden
getoetst aan een beeldkwaliteitplan, of zolang een vastgesteld beeldkwaliteitplan ontbreekt, aan de welstandscriteria
zoals opgenomen in de Welstandsnota Aalsmeer 2009.
nieuwe beleidsregels
Het uitgangspunt van de geldende beleidsregels dat blijvend
aanspraak kan worden gemaakt op bestaande afwijkende,
vergunde maten staat op gespannen voet met de ruimtelijke
beleid dat ten grondslag ligt aan het ontwerpbestemmingsplan “Woonarken”. Het nieuwe bestemmingsplan beoogt op
termijn de maatvoering van alle woonarken in overeenstemming te brengen met het maatvoeringsbeleid. Afwijkende
maten zijn toegestaan, maar uitsluitend voor zover het bestaande arken betreft en de afwijkende maatvoering vóór 21
juli 2011 tot stand is gebracht. Op het moment dat een ark
met een afwijkende maatvoering wordt vervangen, moet in
beginsel aan het nieuwe maatvoeringbeleid worden voldaan.
Wel is in het bestemmingsplan een bevoegdheid opgenomen
voor B&W om opnieuw een afwijkende maatvoering toe te
staan indien bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding
geven. Nu de beleidsregels als in werking getreden op 22
juli 2011 de voorgestelde planregeling doorkruisen, hebben
burgemeester en wethouders besloten om deze beleidsregels
in te trekken en het ontwerpbestemmingsplan “Woonarken”
inclusief de daarin voorgestelde wijzigingen als beleidsregels
aan te merken en deze in de plaats te stellen van de ingetrokken beleidsregels. Dit betekent dat burgemeester en wethouders bij de behandeling van een aanvraag om ligplaatsvergunning tevens in hun afweging betrekken of de aanvraag
in overeenstemming is met de voorgestelde planregeling.
inwerkingtreding
Het besluit om de vigerende beleidsregels voor de uitoefening van de bevoegdheid ex artikel 5:25 APV in te trekken
en het ontwerpbestemmingsplan “Woonarken” inclusief de
voorgestelde wijzigingen als beleidsregel aan te merken en in
de plaats te stellen van de ingetrokken beleidsregels, treedt
in werking met ingang van de dag na de datum van deze
bekendmaking.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan inclusief de voorgestelde wijzigingen is beschikbaar via de website van de gemeente www.
aalsmeer.nl (te vinden via de zoekfunctie). Het ontwerpbestemmingsplan is inclusief de voorgestelde wijzigingen tevens in te zien bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis
van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze
balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur. Het
plan is tevens in te zien bij de Balie Bouwen en Vergunnin-

gaan en hoe voorkom je dat kwetsbare groepen buiten de boot vallen?
Drie sprekers belichtten tijdens een
zeer boeiend PACT Café ieder vanuit
hun eigen specifieke invalshoek hun
visie hierop. PvdA’er en WMO-specialist Jetty Voermans gaf een korte
toelichting op de aanstaande stelselwijziging. Zij uitte haar zorg dat er te
weinig geld wordt overgeheveld en
dat vele gemeenten er nog lang niet
klaar voor zijn om de nieuwe taken
over te nemen. Gemeente Hollands
Kroon is dat wel. PvdA-wethouder
Jan Steven van Dijk van de gemeente Hollands Kroon schetste hoe zijn
gemeente samen met de buurgemeenten in de kop van Noord-Holland het voortouw heeft genomen
met het inrichten van sociale wijkteams. De professionals in de wijkteams staan dicht bij de mensen en
krijgen alle ruimte om mensen te informeren en met raad en daad te ondersteunen bij allerlei problemen.
Zo nodig verwijzen zij door naar ge-

specialiseerde zorgverleners. De gemeente regisseert, maar laat vooral
‘los’. Hierna schetste Jan Dreschler,
directeur van Zorgcentrum Aelsmeer
en van Thuiszorg Aalsmeer hoe zijn
organisatie vooruitloopt op de in zijn
ogen zorgelijke ontwikkelingen in de
ouderenzorg.
Door de bezuinigingen moet het
Zorgcentrum terug van 125 naar 75
plaatsen. ‘Op eigen kracht’ betekent hier dus letterlijk dat ouderen
zo lang mogelijk thuis moeten kunnen wonen. Met gezondheidscentra,
zoals in Aalsmeer Oost op het Poldermeesterplein en in Kudelstaart
bij Mijnsheerlyckheid, en met ambulante hulp aan huis helpt Thuiszorg Aalsmeer hen hierbij. In de geanimeerde discussie met de zaal gaf
Ronald Fransen, fractievoorzitter van
PACT aan dat het voor de gemeente
Aalsmeer nog steeds een zoektocht
is en dat het daarbij niet makkelijk is
om de mensen waarvoor het nodig is
in beeld te houden. Jetty Voermans
tot slot vond dat er ondanks alles absoluut kansen zijn. Vooral doordat
de gemeente de overheid is die het
dichtst bij de mensen staat en veel
beter kan inspelen op de zorgbehoeften van de eigen inwoners.

Burgemeester bezoekt overleggen
in wijken Oost en Stommeer
Aalsmeer - Deze week bezocht burgemeester Jobke Vonk-Vedder de bijeenkomsten van de wijkraden in Oost
en in de Stommeer. In beide gevallen
kreeg ze een warm welkom en werd
er volop informatie uitgewisseld. Natuurlijk waren er ook de nodige kritische geluiden: “Waarom wordt niets
aan die boom gedaan?” en “Hoe kan
het nou dat de gemeente opeens gaat
bekeuren in de Berkenlaan?” In de
scholencombinatie van de Mikado
werd burgemeester Jobke Vonk-Vedder hartelijk welkom geheten door de
voorzitter van het wijkoverleg, Sem van
Hest. Uitgebreid aan het woord kwamen de jongeren die afgelopen zaterdag 28 september het eerste Bruggenfestival in hun wijk presenteerden.
Moe van het flyeren maakte ze direct na afloop van het overleg hun opwachting. De burgemeester straalde
van trots over de inzet van deze jonge
inwoners die eigenhandig laten zien
waartoe burgerinitiatief kan leiden. “Ik
heb hier veel waardering voor en ben
gewoon een beetje trots op jullie”, liet

ze weten. Natuurlijk moest ze met de
hele groep op de foto, zo’n kans lieten de jongeren én de burgemeester
zich niet ontnemen. In de wijk Stommeer was het welkom door voorzitter Rob Guldemond al net zo welgemeend als de avond ervoor. Afgelopen dinsdag werd onder andere gesproken over de herinrichting van de
Burgemeester Kasteleinweg, de onveiligheid op het kruispunt Ophelialaan met de N196 en de staat waarin het Seringenpark verkeert. Met een
bovengemiddelde opkomst kwam een
goed gesprek op gang tussen bewoners onderling en met de burgemeester in zorgcentrum Heliomare aan de
Zwarteweg. De twee actievoerders
van het comité ‘Stop Ongelukken op
de N201’ vertelden over hun bevindingen in de strijd met de gemeente en de provincie voor snelheidsbelemmerende maatregelen. De bewoners reageerden buitengewoon fel
op dit onderwerp: “We zijn de onveilige oversteeksituatie meer dan zat”, aldus één van de wijkbewoners. Onbe-

grip voor de gemeente bleek toen het
over het bekeuren in de Berkenlaan
ging. “Jarenlang is de situatie kennelijk gedoogd, nu opeens krijgen we
een prent. Waarom en waarom gaat
het zo?” In beide goed bezette avondbijeenkomsten bleek weer het sterke
bestaansrecht van een wijkoverleg.
Met de inzet en betrokkenheid van
Louis van Nimwegen als coördinator
wijkbeheer en de extern-adviseur samenlevingsopbouw Frans Huijbregts lijken de overleggen aan kracht te
hebben gewonnen.
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Met live-muziek op vier locaties

AGENDA

Vanavond 1e Aalsmeerse
bockbier-tocht in Dorp
Aalsmeer - De eerste Aalsmeerse Bockentocht vindt vanavond,
donderdag 3 oktober, vanaf 20.00
uur plaats. Bij restaurant De Jonge Heertjes, danscafé de Praam,
café Joppe en restaurant De Oude Veiling kunnen zes verschillende Bockbieren geproefd worden. Bij
de Praam kan een Hertog Jan Bockbier geproefd worden, café Joppe
heeft Jopen Bock en Texels Bockbier (winnaar lekkerste Bockbier
2011 en 2012) van de tap, bij De Oude Veiling wordt IJ bock en Brand
Bockbier geschonken en de Jonge
Heertjes heeft verschillende bockbieren. Bij elk van de deelnemende zaken kan een strippenkaart van
10 euro gekocht worden en hiervoor
wordt bij alle vier de gelegenheden
één glas Bockbier gevuld. Wie bij

Mokum collectie
en brocante
Aalsmeer - Tijdens de kunstroute
werd de locatie Huiskamermuseum
officieus uitgeroepen tot de mooiste
locatie. Of u dat ook zo vindt? Oordeel zelf zaterdag 5 en zondag 6 oktober! Het is weer het eerste weekend van de maand en dus opent
het Huiskamermuseum haar deuren voor liefhebbers. Overigens is er
dit weekend naast de kunst nog veel
meer moois te bekijken, want Bram

De Oude Veiling of Joppe ook het
tweede merk Bockbier willen proeven dient daarvoor 2,50 euro per
glas extra te betalen. Uiteraard kan
ook zonder strippenkaart een heerlijk glas Bockbier bij één van de vier
gelegenheden gedronken worden.
maar dan zal de prijs voor een Bockbier wat hoger liggen.
Bij de deelnemende horecabedrijven wordt de Bockbiertocht opgeluisterd met live muziek. Bij De Oude Veiling wordt een optreden gegeven door Hans Millenaar, bekend
van de Hucksters en de Rietveldband, bij Joppe laat Little Boogie
Boy Hein Meijer bleusnummers en
meer horen en op het podium van
de Praam komt een Bluesband uit
Engeland te staan. Kom ook naar
deze leuke en gezellige avond!
en Toos Vonk tonen de schatten die
zij in het afgelopen jaar in Frankrijk
en Duitsland hebben gevonden. Het
resultaat mag er zijn. Een compleet
servies van rond 1900, lampetstellen, kastjes, borden, bestek, glaswerk, heiligenbeelden, echt teveel
om op te noemen.
Zaterdag 5 oktober staan de deuren
van het Huiskamermuseum vanaf
10.00 uur open, zondag 6 oktober
een uurtje later. Beide dagen zijn
bezoekers welkom tot 17.00 uur. Het
adres voor wie het nog niet weet:
Van Cleeffkade 12a.

Nederlandstalige bekende hits

Deksels live in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 5 oktober speelt de band ‘Deksels’ in cultureel café Bacchus. Deksels speelt vertalingen van bekende
hits Nederlandstalig en akoestisch.
Daarbij wordt niet alleen de tekst,
maar ook de muziek vertaald. Het
zicht op het origineel raakt daardoor bij tijd en wijle wat vertroebeld.
‘Deksels’ speelt alles wat er maar te
spelen valt, van tex-mex en latin tot

hoempapa en wat er maar tussenin zit. ‘Deksels’ bestaat uit zangeres Ellen Volkers, Henkjan Heming
op snaren, accordeon en mondharmonica, Rob van Beek op toetsen en Gert-Jan Kooren op basukelele en bas-melodica. Bacchus in
de Gerberastraat gaat om 21.00 uur
open, Deksels start zaterdag rond
21.30 uur en de toegang bestaat uit
uw gift!

Iedere vrijdagmiddag live
entertainment in Praam
Aalsmeer - Vanaf 22.00 uur hebben
deelnemers aan het Step by Step
evenement zaterdagavond kunnen
genieten van het optreden van zanger Glenn Palm en DJ Rick Leliveld,
die de sfeer van deze geweldige en
sportieve activiteit er fantastisch in
wisten te houden voor de resterende avond. In de nacht werd het stokje nog doorgegeven aan DJ Michael
die het feest heeft laten vervolgen
tot in de diepe uurtjes! Vanaf heden
gaat danscafé de Praam starten met
een druk, knus en gezellig najaarsseizoen! Vanavond, donderdag 3 oktober, start om 20.00 uur in het Centrum de eerste Bockentocht. Een
gezamenlijk initiatief van café Joppe, restaurants De Oude Veiling en
De Jonge Heertjes en danscafé de
Praam. In danscafé de Praam treedt
Ted’s Roadshow uit Engeland op. De
band trakteert op gezellige country
folk en blues muziek!

om wat te gaan zingen. Enige jaren
later kwam Mark in café La Bastille
terecht en daar begon zijn zangcarièrre meer en meer te groeien, van
optredens in de kroeg tot op mooie
festivals. Op dit moment is Mark
druk bezig om een derde single te
maken. De Nederlandstalige zanger
brengt liedjes van André Hazes tot
Jan Smit en van Frans Duijts tot De
Toppers!
De avond is nog jong, want DJ Henkie zal vanaf 22.00 uur de DJ zijn
voor de Shooter Party! De eigen
huisshooter ‘Het Aalsmeers Spietje’
is uiteraard dan ook verkrijgbaar.!
Besloten bingo
Vanaf volgende week donderdag 10
oktober is de besloten Praam bingoavond weer een feit. Zet deze datum
alvast in de agenda en schrijf je in
via de facebookpagina!

Zanger Mark Fledderman
Morgen, vrijdagmiddag 4 oktober, is
de eerste ‘Live in de Praam’! Tijdens
het najaarsseizoen kan eedere vrijdagmiddag van 17.30 tot 20.30 uur
genoten worden van live optredens!
De volgende zangers en zangeressen zullen de maand oktober van de
partij zijn: Mark Fledderman, Koen
Raadt, Han Holland, Glenn Palm en
Lee An! De aftrap wordt aanstaande
vrijdag verzorgd door zanger Mark
Fledderman! Hij zal de trossen losgooien om de vrijdagmiddagborrel extra luister bij te zetten. Mark
Fledderman is in 1984 geboren in
Schagen, op zijn 19de jaar kwam
hij samen met een vriend er achter dat het misschien wel leuk was

‘Vrienden van Jazz’ zondag

Sweet & Co in Oude Veiling
Aalsmeer - Op zondag 6 oktober
organiseert singer en songwriter
Shyla Zoet van Sweet & Co, ‘Vrienden van Jazz’ in De Oude Veiling in
de Marktstraat. Niet alleen jazz liefhebbers zijn welkom, want er worden ook popsongs en eigen stukken
ten gehore gebracht. Uitgevoerd
door geweldige muzikanten aangevuld met gastoptredens van amateurs tot profs. Na een try-out in juni vindt er vanaf oktober elke eerste
zondag van maand een zelfde soort
muziekpodium plaats. De kracht zit
in de interactie met het publiek en
de afwisseling van het programma.

Zoet biedt een combi van bekende
jazz en easy pop repertoire en eigen
nummers. Ook wordt aandacht besteed aan locale talenten. Zo blijkt
dat er heel wat muzikaaltalent in de
omgeving woont. Daarnaast zijn bekende namen uit het vak te gast.
Samen met het publiek en de juiste locatie leidt dit vast tot een heerlijke muzikale middag. Sweet & Co
heeft onlangs een jazz en easy pop
EP uitgebracht met vijf eigen nummers. Laat u verrassen en kom aanstaande zondag naar De Oude Veiling tussen 15.30 en 18.00 uur. De
entree is gratis.

Op 26 oktober: Dock of the Bay

Opening theaterseizoen
met ‘Crown of Soul’
Aalsmeer - Op zaterdag 26 oktober
gaat het theaterseizoen in Crown
Theater Aalsmeer van start met een
groots soulfeest. In de soulknaller
‘Dock of the Bay’ geven topartiesten acte de présence met een ode
aan ‘The Big O’ oftewel Otis Redding. Deze invloedrijke Amerikaanse soulzanger stond bekend om
zijn gepassioneerde manier van
zingen. Zijn hitsingle ‘Sittin on the
dock of the bay’ werd postuum uitgebracht, drie dagen nadat hij was
omgekomen met een vliegtuigcrash en steeg in de hitparades van
1967 tot legendarische hoogtes. Nu
nog steeds is het de meest bekende hit van de soulzanger. De swingende soulshow, die op het programma staat, speelt handig in op
dit gegeven en vult de avond verder
met meerdere hits van Otis Redding,
maar ook de soulmuziek van andere
artiesten zullen zij ten gehore brengen. Denk aan Sam Cooke, Aretha
Franklin en Sam and Dave, die allen
hun bijdrage hebben geleverd aan
de Sound Of United Love. Het motto van de muzikale band, die bestaat
uit fantastische muzikanten, zangeressen en zanger Louis Windzak, is
dan ook: Do you like good Music?
Sweet Soul Music, That’s what we
bring!
Gratis Pre- én Afterparty!
Wanneer u ook bij deze wervelende show aanwezig wilt zijn, krijgt u
daar zeker geen spijt van, want het

Crown Theater pakt enorm uit: Bij
binnenkomst in de foyer wordt u
verrast met een enthousiast vrouwenkoor die Soul & Motown muziek
een warm hart toedragen. Zingen
en swingen is het motto van D-Fine. Zij zingen drie- en vierstemmig,
bestaan uit alten, mezzi en sopranen en worden begeleid door een
professionele dirigente. Na afloop
staan zij tevens in The Club. Maar er
is meer. Soulband ‘The DreamTeam’
zal na de voorstelling spelen in de
Sportsbar van elf tot ongeveer een
uur. In de pauzes zijn alle bars open
en uiteraard ontbreekt hier de soulachtergrondmuziek niet. Verder zullen er diverse verrassingsacts aanwezig zijn, allen gerelateerd aan het
thema. Het wordt echt een spetterende avond die u niet mag missen!
Komt u in souloutfit dan maak u ook
nog eens kans op twee kaarten naar
keuze uit het theaterprogramma.
Bovendien kunt u vijf euro korting
krijgen op de reguliere prijs in combinatie met een kaartje voor de Ferry Maat show op 12 oktober. Geen
kaarten voor de uitverkochte soulshow? Geen punt, kaarten voor de
première op zaterdagavond 26 oktober zijn nu te koop voor de sprintprijs van slechts 22 eruo, hierbij geldt
wel op is op. De reguliere prijs is 25
euro. Bel: 0900-1353 of bezoek de
website voor actuele prijsinformatie
www.crowntheateraalsmeer.nl
Door Miranda Gommans

DÉ VIOOLSPECIALIST

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

NU TE KOOP:

(Opberg)etui met
12 plectrums
€

5,95

Americana Ukelele
‘Mahalo’
95
€

NIEUW:

AANBIEDING:

Western gitaar
‘Richwood’
(diverse kleuren)

€

95,-

29,

Klassieke gitaar
‘Gypsy Rose’
(met hoes)

€

74,95

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl

Vrijdag drie rockbands
op podium van N201
Aalsmeer - De zomerslaap zit er
weer op in N201, de festivals zijn
weer allemaal afgelopen en dus tijd
om in het jongerencentrum aan de
Zwarteweg weer een aantal leuke
bandavonden op te zetten. Te beginnen aanstaande vrijdag 4 oktober met de sympathieke rocksterren
van Where is Waldo, My Inner Peace
en Purple Cyanide
De bandleden van Where is Waldo
noemen zichzelf ‘evangelisten van
het stevigere goed, vijfmans formatie met mojo’. Ze hebben hiermee
in 2013 de popprijs Amstelland gewonnen en terecht, want dit gezelschap maakt met hun aanstekelijk
alternatieve rocksound overal een
feestje! My Inner Peace is een hard-

rockband uit Amstelveen, opgericht
in 2011. Bestaande uit zangeres Zoë
Tilly, Alister Kloosterman op lead gitaar, Robin Oudshoorn op rhytm gitaar, Frank Maasop bass en Arthur
van Ree op drums. Stevige, riff gedreven nummers worden afgewisseld met zachter, melodieuzer werk.
Het combineren van deze twee elementen maakt het veelzijdige geluid
van My Inner Peace. Purple Cyanide
is een rockband met een stijl in het
straatje van bands als Red Hot Chili Peppers, Wolfmother, Green day
en 3 Doors Down. Dit bandje rockt
er graag op los! De zaal gaat vrijdag
open om 20:30 uur en de entree is 5
euro. Meer info over het programma
is te vinden op www.n201.nl.

Muziek/Film
T/m 10 oktober:
* Diverse films voor alle leeftijden in
ochtend, middag en avond in Crown
Cinema, Van Cleeffkade.
Vrijdag 4 oktober:
* Live-optreden v/a 16.30u. en party met dj v/a 22u.in café de Praam,
Zijdstraat.
* Kinderdisco’s voor mini’s 4-6jr van
16.30-17.30u. en jeugd t/m 13 jr 1922u. in Proosdijhal Kudelstaart.
* Drie rockbands live in N201, Zwarteweg v/a 20.30u.
Zaterdag 5 oktober:
* Danceparty met dj v/a 22u. café de
Praam, Zijdstraat.
* Live Jenn B-Bluesband in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer v/a 22u.
* Band Deksels live in Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
Zondag 6 oktober:
* The Men unplugged live in The
Shack, Schipholdijk 253b, Oude
Meer v/a 16u.
* Jazz en easy pop van Sweet & Co.
met gastoptredens in Oude Veiling,
Marktstraat, 15.30 tot 18u.
Vrijdag 11 oktober:
* Theatervoorstelling Kees van der
Zwaard in Open Hofkerk, Ophelialaan v/a 20u.
Zaterdag 12 oktober:
* Start jazzconcerten in cultureel café Bacchus, Gerberastraat met zangeres Katelijne van Otterloo. Aanvang: 21.30u., open v/a 21u.
Zondag 13 oktober:
* Klassiek concert met Rio Zift (klarinet, cello en piano) in Oud Katholieke kerk, Oosteinderweg 394. Aanvang: 15.30u., open v/a 15u.
* Cabaretdienst ‘Geen Dienst’ in
Dorpskerk, Kanaalstraat v/a 18.30u.
Exposities
3 t/m 6 oktober:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open.
Iedere donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 17u. en eerste zondag van de maand. Werk van Dik
Box en Heidi Wallheimer.
5 en 6 oktober:
* Open huis kunstencentrum Jovar,
Aalsmeerderweg 230. Zaterdag en
zondag van 11 tot 16u.
* Huiskamermuseum met Mokum
collectie open, Van Cleeffkade 12a.
Zaterdag en zondag 12 tot 17u.
* Crash Museum in fort Aalsmeer in
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag en zondag van 11 tot 16u.
* Historische Tuin open. Zaterdag
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang
Praamplein. In Historisch centrum
125 jaar Nieuwe Meerbode. Tot en
met 20 oktober:
* Expositie ‘Autumn Joy’ in Oude
Raadhuis in Dorpsstraat 9. Open
donderdag t/m zondag 12-17u.
Tot en met 1 november:
* Expositie Leo den Breejen. Onderwerp: Vrouwen bij Carla de Klerk Interieur, Zijdstraat 9.

Diversen.
Donderdag 3 oktober:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorpshuis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* OVAK fietstocht richting Uithoorn.
Verzamelen 13.30u. parkeerterrein
aan de Dreef.
* Sjoelen bij BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Eerste bockbiertocht bij horeca in
Centrum: Joppe, de Praam, Oude
Veiling en Jonge Heertjes met livemuziek van Hans Millenaar, Hein
Meijer en Bluesband v/a 20u.
Vrijdag 4 oktober:
* Speelavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 5 oktober:
* Rommelmarkt Kudelstaart in gebouw Flora, Wim Kandreef, 10-16u.
* Kinderkledingbeurs in De Reede
Rijsenhout van 12.30 tot 14u.
* Vitaliteitsmarkt 50+ in gemeentehuis, Raadhuisplein, 11-16u.
* Boekenmarkt in Zijdstraat, Centrum van 10 tot 16u.
* Zesballen biljarttoernooi in Sportzicht, Sportlaan vanaf 20u.
* Kienen bij Vogelvereniging in SCW
gebouw, Konnetlaantje te Rijsenhout vanaf 20.30u.
Zondag 6 oktober:
* Diverse activiteiten voor kinderen
rond het weer bij kinderboerderij
Boerenvreugd in Hornmeer, 11-15u.
Maandag 7 oktober:
* Videocursus F&VA in ‘t Anker,
Oosteinderweg 372a v/a 20u.
* Vergadering en veiling Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat v/a 20u. Open: 19.15u.
* Speelavond Allen Weerbaar in Het
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 8 oktober:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat 55 v/a 20u.
Woensdag 9 oktober:
* Inloop Oost-Inn in Mikado, Catharina Amalialaan 66, 9.30-11.30u.
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 van
10 tot 11.30u. Elke dinsdag.
* ANBO-soos in Parochiehuis, Gerberastraat /a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Presentatie-avond OSA in gemeentehuis. Thema: Scholen en ontwikkelingssamenwerking, 19.30u.
* Kienen bij BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Bingo-avond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan 86 v/a 20u.
Donderdag 10 oktober:
* Kienavond Supporters Vereniging
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
* Lezing Groei & Bloei over Sumatra
in buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
* Borrel Aalsmeer in sportcafé van
Crown Theater, Van Cleeffkade, 17u.
Zaterdag 12 oktober:
* Bazaar in ‘t Kloosterhof met Rad
van Fortuin, verkoop handwerk en
oliebollen, Clematisstraat v/a 13u.
Vergaderingen
Donderdag 3 oktober:
* Beraad en Raad in gemeentehuis.
Aanvang: 20u.

Zondag The Men-Unplugged

JennBBlues in The Shack
Oude Meer - Er is voor ieder wat
wils aankomend weekend in The
Shack. Zaterdagavond 5 oktober staat JennBBlues op het podium. Een waanzinnig goeie en vernieuwende band. Onder aanvoering van zangeres Jennifer Bomert
worden alle cliches over een bluesband over boord gegooid. De jonge
zangeres klinkt als de ultieme kruising tussen Koko Taylor, Janis Joplin
en Sass Jordan en staat al vermeld
in het lijstje van beste blueszangeressen. De band wordt versterkt
door een geweldig gitaarduo: Gitarist Rob Wielens, zorgt voor de stevige bluesrock, terwijl gitarist Egbert
Knolweer de gevoelige bluessnaar
laat horen. Bassist Erik Leuverink

en drummer Bren Geerlings zorgen
voor de rete strakke basis binnen
de band. Zondagmiddag 6 oktober
staat een semi-acoustisch duo in
The Shack, gevormd door Gerrit van
der Spaan en George Reijnders: The
Men-Unplugged. Deze twee doorgewinterde muzikanten spelen (h)
eerlijke blues met afwisselende solo en duo nummers. Vrijdag 4 oktober is er een besloten feest in The
Shack, maar zaterdag is iedereen
welkom vanaf 20.30 uur. De JennBBlues begint rond de klok van 22.00
uur, entree 5 euro Zondagmiddag
open vanaf 15.00 uur en aanvang
van The Men-Unplugged om circa
16.00 uur. De entree is gratis. Adres
is Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Film ‘De Nieuwe Wildernis’
en meer in Crown Cinema
Aalsmeer - Vanaf vandaag, donderdag 3 oktober, voor het eerst te
zien in Crown Cinema de spectaculaire natuurfilm ‘De Nieuwe Wildernis’. In één van ‘s werelds dichtst
bevolkte landen heeft zich een natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee jaar lang volgde een filmteam de vossen, ganzen, ijsvogels,
herten en de grootste kudde wilde
paarden ter wereld. De film duurt 97
minuten en wordt vandaag en zondag tot en met woensdag vertoond
om 18.45 uur. Tevens op vrijdag, zaterdag en zondag ook om 16.00 uur.
En aanstaande zaterdag 5 oktober
gaan maar liefst drie familiefilms in
première in de bioscoop in het studiocomplex aan de Van Cleeffkade.
Op zaterdag en zondag 6 oktober
vanaf 10.45 uur ‘Sinterklaas en de
pepernoten chaos’. Dit jaar staat
de sinterklaasfilm in het teken van
de crisis, waardoor zakenman Brutus Brein (Tony Neef) het heeft ge-

munt op het fortuin van de goedheiligman. De film duurt 75 minuten.
En nieuw in Crown Cinema ‘Planes 3D’. Deze animatiefilm gaat over
de avonturen van Dusty, een klein
sproeivliegtuigje met grote ambities. Duur 90 minuten en zaterdag
en zondag te zien vanaf 12.30 uur
en woensdag vanaf 14.30 uur. Ook
verwacht vanaf zaterdag 5 oktober:
De animatiefilm ‘Turbo’. Turbo is een
slak met een droom: hij wil de beste coureur ter wereld worden. Turbo krijgt de kans om te ontsnappen
aan het leven in slow motion. Een
bizar ongeluk zorgt er namelijk voor
dat hij bliksemsnel wordt. De film
duurt 96 minuten en wordt zaterdag
en zondag vertoond om 14.15 uur,
op woensdag om 16.30 uur. Verder deze week in Crown Cinema:
Van donderdag tot en met maandag
‘Hoe duur was de suiker’ om 21.00
uur en vrijdag en zaterdag ‘Smoorverliefd’ om 18.45 uur. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 of info@crowncinema.nl.
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avondje uit eten voor het hele gezin.
Kindvriendelijkheid staat bij de heren hoog in het vaandel. “Uit ervaring zeggen wij; ‘als de kids het naar
hun zin hebben, dan zitten de ouders ook meer op hun gemak’. Ontspanning is toch het keyword voor
een gezellige avond?” Aldus Quirijn.

Kinderboekenweek en Boekenmarkt

‘Boekbowlen’ in het Boekhuis
Aalsmeer - De Kinderboekenweek
2013 is gisteren, woensdag 2 oktober,
begonnen en duurt tot en met zaterdag 12 oktober. Sport en spel staan dit
jaar centraal onder het thema ‘Klaar
voor de start!’ Natuurlijk laat het Boekhuis in de Zijdstraat de Kinderboekenweek niet ongemerkt voorbij gaan. De
winkel staat vol met mooie, grappige, spannende, informatieve en avontuurlijke kinder- en jeugdboeken. Vanaf de allerkleinsten tot en met ‘young
adults’; voor iedereen is er in de winkel een ruime keus. Tijdens de Kinderboekenweek ontvangt iedere klant bij
besteding van minimaal tien euro aan
kinderboeken het geschenk ‘Je bent
super… Jan’, geschreven door Harmen van Straaten. Een aanrader voor
jonge kinderen is het prentenboek
‘Zzz’ van Loes Riphagen, verkrijgbaar voor de speciale prijs van 5 euro. Maar er is natuurlijk nog veel meer,
van Dolfje Weerwolfje tot Geronimo
Stilton en van het Muizenhuis tot de
Leven van een Loser-serie. Zaterdag 5
oktober is het zeker de moeite waard

om naar Aalsmeer-Centrum en het
Boekhuis te komen. Deze dag wordt
in het dorp de jaarlijkse Boekenmarkt
gehouden. Het Boekhuis heeft een eigen kraam voor de winkel met een
groot aanbod kinder- en jeugdboeken
voor prijsjes van ongeveer 5 euro per
stuk. Koopjes dus! In de winkel kunnen kinderen tot en met 12 jaar deze
dag meedoen aan ‘boekbowlen’, een
sportieve activiteit die goed aansluit
bij het thema van de Kinderboekenweek. Lukt het jou om de meeste boeken om te gooien, dan win je een leuke prijs. Voor elke deelnemer is er sowieso een klein presentje. Het Boekhuis is gevestigd aan Zijdstraat 12 en
tijdens de Kinderboekenweek herkenbaar aan de prachtige ballondecoratie. Rondom de winkel wordt momenteel volop gebouwd, maar de boekhandel blijft gewoon open. In de winkel zijn ook het VVV-agentschap, een
OV-chip oplaadpunt en een Kiala-afhaalpunt te vinden. De medewerkers
helpen u graag! Voor meer informatie:
www.boekhuisaalsmeer.nl.

Elfde Borrel Aalsmeer
Aalsmeer - Vorig jaar, op 12 december, vond de eerste netwerkbijeenkomst plaatst en gezien de reacties
van de deelnemers was het een goede
beslissing om in Studio’s Aalsmeer deze borrel te organiseren. Notaris Geert
Labordus heeft recentelijk zijn medewerking verleend en de organisatoren
Eveline van Daal en Ingrid Claasen begeleid met de oprichting en inschrijving van @BorrelAalsmeer als stichting. Claudia Spring in ‘t Veld is aangetrokken als secretaris en daar moest
op getoost worden. De Kamer van
Koophandel Amsterdam vermeld de
netwerkborrel op haar website. Inmiddels circuleert er in Aalsmeer en omstreken muntstickers met daarop de
tekst www.borrelaalsmeer.nl. Op don-

derdag 10 oktober vindt al weer de elfde netwerkborrel plaats. Dit keer wordt
de borrel gehouden in de Sportbar van
Studio’s Aalsmeer Horeca. De Amerikaanse jazz, soul, rhythm en blues
zanger Curtis Darby zal een swingend
optreden verzorgen. Tijdens het officiele programma vindt er ook een verloting plaats onder alle aanwezigen: Het
Crown Theater Aalsmeer stelt 2 premièrekaarten beschikbaar voor Dock
of the Bay op 26 oktober. Op 14 november gaat Borrel Aalsmeer uitpakken met een verrassend programma
gekoppeld aan het 1-jarig bestaan. De
invulling van het programma wordt later deze maand bekend gemaakt. Voor
meer informatie en/of aanmelding:
www.borrelaalsmeer.nl.

Vlnr: Eveline van Daal, Geert Labordus, Ingrid Claasen en Claudia Spring in ’t
Veld. Foto: Judith Keessen.

Compleet uitgaanscentrum jong en oud

Studio’s Aalsmeer Horeca
Aalsmeer - “Die drempel van dit
pand moet echt omlaag!”, vindt Quirijn Kemmink. Samen met compagnon Mark van de Runstraat is de ervaren cateraar en doorwinterde horecaman een nieuw avontuur aangegaan in de TV studio’s Aalsmeer.
“We zijn druk doende om er een
compleet uitgaanscentrum van te
maken voor jong en oud.” Mark, afkomstig van de hogere hotelschool
net als Quirijn, vult aan: ”Ons restaurant Downtown diner, gesitueerd op
de begane grond, is al geopend voor
publiek en ook in de vernieuwde
New York Sportsbar is men van harte welkom voor een drankje, hapje
en het aanschouwen van live sportwedstrijden, zoals voetbal en formu-

le 1, die getoond worden op grote
schermen aan de wand.” Alleen aan
de pianobar is inhoudelijk niets veranderd, verder zijn alle ruimtes opgefrist. De Club is onder andere een
kinderbioscoop geworden, waar
kinderen kunnen genieten van een
film op heerlijke zitzakken, zodat de
ouders op hun gemak een drankje
kunnen doen aan de bar aldaar. Er is
een kinderrestaurant waar feestjes
gehouden kunnen worden en vooral uniek te noemen, is de gamezone achter het fantastisch uitziende
restaurant. Hier kan men airhockey
spelen, er staat een tafelvoetbalspel, er zijn talloze lasergame-spelletjes, een springkasteel, duplohoek
en ga zo maar door. Ideaal voor een

Syrië en heet ‘Bombarderen voor Vrede’. In zijn gedicht kwam de tegenstrijdig van de titel naar voren. De tweede
prijs is toegekend aan mevrouw Goezinne. Zij schreef over Vrede, meer dan
geen oorlog. Met de derde prijs is mevrouw Sloot beloond. In haar gedicht
vroeg ze mensen in de buurt de vrede te bewaren. De eer was aan Rojda
Khouja (6) om de boekenbonnen aan
de winnaars te geven. Ze vond het belangrijk dat mensen over vrede praten
omdat haar opa en oma in Syrië wonen. De raad van kerken Aalsmeer organiseerde dit jaar in de vredesweek
voor het eerst gezamenlijk activiteiten.
Het thema van de vredesweek was dit
jaar ‘Act for Peace’. Op woensdag 25
april sprak in de Doopsgezinde kerk
professor Fernando Enns. Hij vertelde
over de bijeenkomst van de wereldraad van kerken in november. Daar
hoopt hij gerechtigheid en vrede op de
agenda van de kerken te krijgen. Op
vrijdag 27 april was er een gezamenlijke maaltijd in de Open Hof kerk. Hier
stond vrede centraal in de ontmoeting
tussen de verschillende kerken, en in
het eten van de Fair-trade producten.
De ambassade van vrede kijkt terug
op een zeer geslaagde week.

Door Miranda Gommans

Profile Tyrecenter ABO
blijft dé bandenspecialist
Aalsmeer - Profile Tyrecenter ABO
Aalsmeer heeft deze week het bandenspannings- controlesysteem van
Rema TipTop in gebruik genomen. Met
deze specialistische apparatuur verwacht de banden- en velgenspecialist
haar klanten nog beter van dienst te
kunnen zijn. Het systeem werd in ontvangst genomen door Lisandro Langelaan van Profile Tyrecenter ABO:
“Wij zijn nu eenmaal dé bandenspecialist in de regio en opnieuw onderscheiden wij ons met deze geavanceerde apparatuur voor de toekomst.
Steeds meer auto’s beschikken over
speciale ventielen in de banden welke automatisch de bandenspanning
controleert. Vanaf 2017 zullen zelfs alle
nieuwe auto’s hiermee uitgerust worden. Wanneer het controlelampje op
het dashboard gaat branden is het advies om direct langs te rijden. Wij kun-

nen binnen enkele seconden de melding uitlezen en de spanning te controleren. Dat doen wij overigens gratis en met onze nieuwe apparatuur
kan dit voor elk merk auto. En mocht
het ventiel toch kapot zijn: wij hebben
deze ventielen op voorraad en kunnen
deze nu voor alle auto’s vervangen.” Lisandro vervolgt: “Een belangrijke optie is het maken van een extra set sensorventielen. Veel mensen hebben tegenwoordig winterbanden met daarbij
een extra set velgen. In de winter werkt
het sensorsysteem dan niet, omdat de
sensorventielen in de zomervelgen zitten. Wij kunnen met onze nieuwe apparatuur een extra set sensorventielen
aanmaken, waarbij de klant ook in de
winter verzekerd is van de automatische controle op de bandenspanning.
Wel zo veilig en ook nog eens goed
voor milieu en portemonnee.”

Geslaagde open dag Catinka
Aalsmeer - Ter viering van het vijf
jarig bestaan van de praktijk is afgelopen zaterdag 28 september een
feestelijke dag georganiseerd bij
Catinka, met het oog op gezondheid, in de Wilgenlaan 14. De dag
werd geopend met de uitleg van
Franklin over ISA, zijn coachings
methode gebaseerd op individuele bewegingspatronen. Daarna hebben de aanwezigen zich lekker laten verwennen met een voetmassage door Nadja Steggink, een kor-

te craniosacraal behandeling door
Marlies Buck en de lekkere superfood gerechten, klaar gemaakt door
Linda van Veen. Erna Gotzen heeft
uitgelegd wat je met bioresonantie
allemaal kunt meten en behandelen, En Elly Groeneveld heeft aan de
hand van foto’s en ervaringen verteld waar zij mensen met haar ‘coaching met behulp van paarden’ mee
kan helpen. Catinka Rabbers kijkt
met plezier terug op een sfeervolle
zonnige en interessante dag.

Metamorfose bij jarige
Carla de Klerk Interieur

Prijsuitreiking gedichten- en
verhalenwedstrijd: Vrede!
Aalsmeer - Zaterdag 21 september
was het begin van de Oecumenische
Week van de Vrede. De week werd geopend in het Boekhuis in Aalsmeer
met een prijsuitreiking van de gedichten en verhalenwedstrijd die door de
Raad van Kerken in Aalsmeer was georganiseerd. De jury bestond uit wethouder Rik Rolleman, Liesbet Geijlvoet en Joost Hoffscholte. Wethouder Rik Rolleman: “Een gedicht vertolk
gevoelens via woorden zoals schilderijen dit doen met beelden of muziek met klanken. Als jury hebben we
er vooral op gelet op de emotie achter woorden en wat kan de schrijver met dit gedicht kan betekenen
voor de vrede. Daarnaast is gekeken
naar de dichtkunst of het schrijverschap. Het is mooi dat Vrede! een initiatief is van de gezamenlijke kerken
in Aalsmeer. Hiermee wordt ook benadrukt dat Vrede! alleen kan als we
ons er samen voor inzetten.” De eerste
prijs is uitgereikt aan Dick Welzen uit
Gorssel. De heer Welzen is professioneel dichter en schilder. Ondanks dat
hij veel dicht, had hij naar eigen zeggen nog nooit een gedicht over Vrede!
gemaakt. Zijn gedicht was geschreven in de aanloop naar de aanval op

Kijkje op menukaart
Dat er een nieuwe weg ingeslagen
is, blijkt wel uit het feit dat de openingstijden verruimd zijn. Doordeweeks is de keuken geopend van
twaalf tot tien uur. De Sportsbar,
waar na die tijd nog een bittergarnituur genuttigd kan worden, is geopend tot zeker half een. En in het
weekend opent Studio’s Aalsmeer
Horeca vanaf vier uur ’s middags
haar deuren. Verder is er de mogelijkheid om alle ruimtes af te huren
voor feesten en partijen en er kan
gebruik worden gemaakt van catering. Tevens zal er een bezorgservice worden gestart voor de speciale ‘Big Studio Burgers’ die eventueel
ook af te halen zijn in de bar. De menukaart is zeer divers. Naast de bijzondere hamburgers staan er kipsaté en spareribs op, maar voor een
lekkere tonijnsteak met garnituur en
een heerlijk voorgerecht kun je er
ook terecht. Mark: “We willen echt
voor ieder wat wils bieden. Zo hebben wij kindermenu’s op de menukaart, met pizza en kipnuggets, en
doordeweeks leuk geprijsde specials, zoals bijvoorbeeld op maandag een driegangen verrassingsmenu voor slechts twintig euro. Ik werk
zelf als chef-kok in de keuken en
de Surf ’n Turf is een absolute aanrader. Heerlijke Black Angus steak
met gamba’s en daarbij frites en sla.

Uiteraard ontbreekt voor de liefhebbers een uitgebreide dessertkaart
niet. En alles tegen een zeer goede prijs-kwaliteit verhouding. Uiteraard is men ook welkom voor de
lunch. Op deze kaart staan uitsmijters, burgers, salades, luxe versbelegde broodjes en club Sandwiches.” Quirijn vertelt de aanbieding
voor deze maand: “Met succes verlengen wij deze aanbieding voor de
maand oktober: twee hamburgers
voor slechts 19,95 euro. Dan kunnen jonge mensen ook hun geliefde
nog eens mee uit eten nemen voordat ze bijvoorbeeld naar de film of
het theater gaan, met uiteraard aansluitend een borreltje in een van onze gezellige bars. Een ieder betalende gast krijgt bovendien bij ons een
uitrij-parkeerkaart voor slechts 1,50
euro ongeacht hoe lang het verblijf
is geweest.” De heren van Studio’s
Aalsmeer Horeca hebben nog ideeen te over en zijn nog lang niet klaar
om van hun uitgaanscentrum een
succes te maken. Zo komt er ooit
nog een bowlingbaan, lasergames
voor de wat oudere jongeren, er
staan diverse optredens op stapel
met DJ’s of bands en ze pakken zeker uit met de laatste werkdagborrel, waarover later meer. Houd in ieder geval de sociale media in de gaten voor alle ontwikkelingen: www.
facebook.com/studiosaalsmeerhoreca “Laten we er met z’n allen voor
zorgen dat de drempel omlaag gaat
voor deze unieke uitgaansgelegenheid aan de van Cleeffkade nummer
15. We zien u dus graag binnenkort
in de Studio’s Aalsmeer”, besluit het
tweetal.

Woon- & Energiemarkt Aalsmeer
zaterdag in gemeentehuis
Aalsmeer - Gelijktijdig met de Vitaliteit 50+ Markt vindt zaterdag
5 oktober aanstaande in het gemeentehuis de Woon- en Energiemarkt plaats. Want gezond en fit
blijven is een stuk gemakkelijker als
je ook plezierig woont in een aan al
uw wensen aangepaste woning, die
comfortabel en geriefelijk is met lage energiekosten. Doe uw voordeel
met een bezoek aan de Woon- &
Energiemarkt en maak tevens kans
op één van de gratis energiescans
van uw woning ter waarde van 100
euro.
Prettig wonen
Blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat om gezondheidsredenen lastiger wordt.
Wie wil dat niet? Uw huidige woning
kan vaak met redelijk eenvoudige
ingrepen worden aangepast. Maar
er zijn ook innovatieve nieuwbouwconcepten die speciaal afgestemd
zijn op de woonwensen van ouderen, dicht bij (zorg)voorzieningen.
Of woont u liever samen met leeftijdgenoten in een woonzorgcomplex, waar u zelfstandig woont maar
hulp snel beschikbaar is mocht u
die nodig hebben? Of dichtbij mantelzorgers, maar toch zelfstandig
en comfortabel? Op de Woonmarkt
van de door samenwerkende lokale grondeigenaren, architecten en
aannemers is alle informatie te vin-

den over mogelijkheden en de laatste trends over leeftijdsgericht zelfstandig wonen.
Minder energiekosten
Last van tocht, vocht of koude voeten? Hoofdpijn of longklachten door
slechte ventilatie? Of bent ook u
de alsmaar stijgende energiekosten meer dan zat? Op de Energiemarkt georganiseerd door Stichting
Sienergie kunt u zich uitgebreid laten informeren over maatregelen
in en aan uw woning. Die zorgen
niet alleen voor een lagere energierekening, maar maken uw huis
ook nog eens een stuk geriefelijker en gezonder. Denk bijvoorbeeld
aan spouwmuur-, vloer- of dakisolatie, hoogrendementglas, een zuinige HR-ketel of warmtepomp.
Of een energiezuinig ventilatiesysteem. Maar ook zonder woningaanpassing kunt u zelf daar al veel
aan doen. Laat u door een keur aan
professionele bedrijven op de Energiemarkt adviseren over wat in uw
situatie mogelijk is en wat dat kost
én bespaart. Wel eens gedacht aan
zelf opwekken van groene stroom
met zonnepanelen? Of warm water
met een zonneboiler? Ook hierover
vindt u op de Energiemarkt alles wat
u al lang wilde weten. De Woon- en
Energiemarkt is zaterdag 5 oktober
van 11.00 tot 17.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein.

Aalsmeer - De komende tijd is het
zeer de moeite waard om eens binnen te lopen bij Carla de Klerk Interieur in de Zijdstraat 9. De showroom heeft een metamorfose ondergaan waarbij woonaccessoires
de sfeermakers zijn. Door de combinatie met de prachtige meubelen en
gordijnen zult u zeker ideeën krijgen
om dit najaar uw woonkamer eens
extra sfeervol te maken. De donkere
dagen komen er weer aan en dan is
het heerlijk om thuis warmte en gezelligheid te vinden terwijl het buiten regent en stormt. In de winkel
van Carla de Klerk prachtige accessoires, zoals stijlvolle vazen, fruitschalen en glasobjecten, prachtige
sierkussen en heerlijke zachte wollen merino plaids, alles waarmee de
komende tijd de sfeer in huis kan
worden bepaald. Vanwege het honderdjarig jubileum krijgen alle bezoekers in ieder geval een gratis lot

waarmee een bijzettafeltje gewonnen kan worden. Daarvoor hoeft
u niét eerst iets te besteden in de
winkel! Trekking 1 november. Door
de hele winkel heen overigens ook
diverse jubileumaanbiedingen, zoals bijvoorbeeld prachtige karpetten voor prachtige prijzen. Ook kan
gevraagd worden naar de kortingsbon voor verschillende webwinkels. Alvast een kijkje nemen kan op
www.carladeklerk.nl.

Mooie opbrengst Inzamelactie
van Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
28 september hield Voedselbank
Aalsmeer een voedselinzameling
in de winkel van Hoogvliet aan de
Aalsmeerderweg. Het was de tweede inzamelactie van de Voedselbank, maar de eerste keer bij deze supermarkt. De actie is prima
verlopen. Er was een prettige samenwerking met de medewerkers van de winkel en waardering
van het winkelende publiek. Er kon
veel duidelijk gemaakt worden over
het waarom en hoe van de Voedselbank. De vrijwilligers kijken ook
met een goed gevoel terug op de
dag. Hoewel het ’s middag wat rustiger was door de festiviteiten in
Nieuw Oosteinde was er de mooie

opbrengst van 50 kratten stampvol met etenswaren. Voedselbank
Aalsmeer dankt iedereen voor de
medewerking en bijdragen!

2e katern
Bestemmingsplan voor
Woonarken naar Raad
Aalsmeer - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan
‘Woonarken” voor vaststelling aan
de gemeenteraad aan te bieden. Het
bestemmingsplan wordt naar verwachting samen met het Beeldkwaliteitplan Woonarken en een Woonarkenverordening in eerste instantie
besproken in het beraad van 31 oktober.. Vaststelling van het bestemmingsplan en aanverwante producten vindt vervolgens naar verwachting plaats in de raadsvergadering
van 28 november. Met het voorstel
aan de raad om het bestemmingsplan vast te stellen komt een einde aan een jarenlang proces om de
woonarken in de gemeente goed geregeld te krijgen. Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Ik ben zeer verheugd dit bestemmingsplan aan de
raad aan te kunnen bieden. Dit is
een belangrijke mijlpaal in een lang
en moeilijk traject. We zijn er in ge-

slaagd een heldere en werkbare regeling te maken die in overeenstemming is met wet- en regelgeving en
bestaande rechten en belangen respecteert. Maar vooral van belang is
dat de rechten van arkenbezitters nu
eindelijk ook planologisch verankerd
zijn.
Dat is met het oog op de nabijheid
van Schiphol en de aanstaande aanscherping van het Luchthavenindelingbesluit een heel groot goed. Voor
de gemeente is het voordeel dat we
bijvoorbeeld aanvragen voor ligplaatsvergunningen nu eenduidiger
kunnen beoordelen en met de nieuwe regelgeving kunnen we ook beter
handhaven.”
Inspraakreacties gehalveerd
Op het ontwerp Bestemmingsplan
Woonarken zijn 37 zienswijzen ingediend. Dat betekent een halvering
ten opzichte van het aantal reacties
op het voorontwerp bestemmings-

Deel Aalsmeerderweg dicht
voor doorgaand autoverkeer
Aalsmeer - Op maandag 14 oktober
start de gemeente met renovatiewerkzaamheden aan de Molenvlietbrug op
de kruising Aalsmeerderweg en Stommeerkade Oost en de Machinetochtbrug bij de kruising Machineweg.
De vernieuwing van deze bruggen is
hard nodig en kan niet meer wachten.
De werkzaamheden zullen ongeveer
twee maanden duren. In deze periode
kan het autoverkeer geen gebruik maken van de bruggen. Fietsers en voetgangers kunnen dat wel. Ter plaatse
van de beide bruggen is geen doorgaand autoverkeer mogelijk. Doorgaand verkeer van de Aalsmeerderweg vanuit oostelijke richting wordt

via de Machineweg, Japanlaan, Legmeerdijk naar de nieuwe N201 geleid. Vanuit westelijke richting via de
Zwarteweg en de Middenweg naar
de nieuwe N201. Bedrijven en bewoners van de Aalsmeerderweg tussen
Molenvlietbrug en Machinetochtbrug
blijven via de Middenweg bereikbaar.
Fietsers en voetgangers kunnen wel
langs de werkzaamheden. De haltes
van buslijn 171 van Connexxion tussen Stommeerkade-Oost en Machineweg en de halte op de Ophelialaan
bij de begraafplaats vervallen tijdens
de werkzaamheden. Op deze route
wordt tijdelijk een pendelbus ingezet
die naar het Hortensiaplein zal rijden.

Vanavond Beraad en Raad
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 3
oktober, is de bijeenkomst van het Beraad en de Raad in de raadzaal van
het gemeentehuis op het Raadhuisplein. De vergaderavond begint om
20.00 uur en is openbaar te bezoeken.
Gestart wordt met het Beraad en na
de opening komt voor de eerste maal
de notitie ‘Waar Aalsmeer voor staat’
aan de orde. Portefeuillehouders zijn
de wethouders Ad Verburg en Rik
Rolleman. Hierna wordt gesproken
over de eerste herziening van de notitie ‘Bouwen in de linten’, gevolgd door
het voorstel om procesversnelling in

te voeren om procedures rond omgevingsvergunningen te versnellen.
Beide onderwerpen vallen in de portefeuille van wethouder Gertjan van
der Hoeven. Het Beraad wordt besloten met bespreking van de Regioraad
op 15 oktober. De Aalsmeerse leden
van de Regioraad krijgen vragen en
opmerkingen mee met betrekking tot
de regionale vergadering. Na een korte pauze wordt aangevangen met de
Raad onder voorzitterschap van burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Aan
de fracties wordt gevraagd groen licht
te geven voor het aanleggen van een

Bijeenkomst met uitreiking award

‘MKB gaat voor duurzaam’
Aalsmeer - In 2007 hebben de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn de
ambitie uitgesproken in 2040 energieneutraal te zijn. Als leidraad is
de regio de routekaart AmstellandMeerlanden 2040 Energieneutraal
opgesteld. Naar aanleiding hiervan
heeft de regio concrete projecten
benoemd. Eén daarvan is de bijeenkomst over duurzaamheid die op 10
oktober wordt georganiseerd. De ambitie energieneutraal is een grote uitdaging die de gemeenten in de regio
niet alleen aangaan. Binnen het MKB
in de regio zijn diverse initiatieven en
ontwikkelingen bezig op het gebied
van energie en duurzaamheid. Deze initiatieven worden toegejuicht. Op

donderdag 10 oktober van 16.00 tot
19.00 uur organiseert de regio Amstelland-Meerlanden daarom de bijeenkomst ‘MKB gaat voor duurzaam’.
Deze feestelijke bijeenkomst vindt
plaats in Galerie Sous Terre aan de
Kudelstaartseweg (tegenover de watertoren) en is voor ondernemers in de
regio die zelf met duurzaamheid bezig zijn, zich graag op dit gebied verder willen ontwikkelen of benieuwd
zijn hoe anderen dat doen. Wethouder Ria Zijlstra opent de bijeenkomst.
Chef-kok Jonathan Karpathios vertelt
over zijn drijfveren om duurzaam om
te gaan met eten en voorziet de aanwezigen van zijn duurzame hapjes en
drankjes. Onder leiding van Gijs Weenink van de Debat Academie gaan

Slijterij van Lammeren viert
twintig jarig jubileum
Kudelstaart - Op woensdag 9 oktober bestaat de slijterij in het winkelcentrum van Kudelstaart precies twintig jaar. Oprichters Will en Bep van
Lammeren vinden de tijd omgevlogen
en weten uiteraard nog precies hoe
het allemaal begon. Will: “Ik kom zelf
uit het vrachtwagenwereldje, maar
wilde destijds iets compleet anders.
Nou dat is het geworden! Samen met
mijn vrouw begonnen we op deze plek

onze eigen slijterij. Uiteraard hebben
we ons goed voorbereid om beslagen
ten ijs te gaan. Eerst zelfstandig en na
een aantal jaren als franchiseonderneming van Gall & Gall. Dat was gewoon handiger, laten we het daar op
houden.” “Ach ja”, zegt Bep. “We hebben al vaker in verschillende kranten
gestaan met ons hele verhaal. Waar
het nu om gaat is dat we ons jubileum
gaan vieren! En ook wel belangrijk om

plan. Naar aanleiding van de vele reacties op het voorontwerp bestemmingsplan is het ontwerp bestemmingsplan stevig aangepast. De halvering van het aantal inspraakreacties duidt erop dat er voor het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan
meer draagvlak is. Een aantal zienswijzen ging over de vraag waarom er
nu een bestemmingsplan Woonarken moet komen terwijl er nog gewerkt wordt aan een structuurvisie
voor het Uiterweggebied. Het College is en blijft van mening dat, gezien
de problemen met woonarken, het
voor woonarkenbezitters zeer gewenst is dat er snel een goede planologische inpassing wordt gerealiseerd. Bij de eerstvolgende herziening van de bestemmingsplannen
Úiterweg-Plasoevers en Oosteinderweg e.o. kunnen de regels voor
woonarken worden geïntegreerd.
De agenda en de bijbehorende stukken zijn in te zien op www.aalsmeer.
nl onder de officiële mededelingen.
Vooruitlopend op de besluitvorming
in de raad wordt het nieuwe bestemmingsplan nu al leidend gebruikt bij
de behandeling van aanvragen om
ligplaatsvergunningen.
De bus van Connexxion zal tijdens de
werkzaamheden via de Oosteinderweg naar het Hortensiaplein rijden.
Hoogvliet en andere bedrijven blijven
bereikbaar. Er komt een tijdelijk brug
over de Machinetocht. Omleidingroutes worden aangegeven.
Werkzaamheden
Het brugdek van de verkeersbrug over
de Molenvliet wordt vervangen. Er
wordt een nieuw betonnen brugdek
aangebracht met daarop een nieuw
asfalt wegdek voor het verkeer. De gebouwde verkeersbrug over de Machinetocht bestaat uit een samenstel van
tegen elkaar ‘geplakte’ oude bruggen.
Deze brug is dringend aan vervanging toe. Eén van de oude bruggen,
het fietsdeel, wordt geïntegreerd in de
nieuwe brug. De nieuwe brug wordt in
zijn geheel gefundeerd op nieuwe palen en landhoofden.
(tijdelijk) wegvak aan de Middenweg
tussen de Machineweg en de nieuwe
N201. Uit het Beraad van 12 september komt de te realiseren passantenvoorziening op het perceel van de Historische Tuin. De raad wordt gevraagd
medewerking te verlenen aan de benodigde bestemmingswijziging. Verder wordt aan de fracties gevraagd
om een bedrag van 7.500 euro beschikbaar te stellen voor het continueren vanaf 2014 van de audio verslaggeving. De vergaderavond wordt besloten met het Dossier Schiphol en
wat dit onderwerp betreft zitten de
fracties op 1 lijn: Aalsmeer wil zeker niet nog meer geluidsoverlast van
vliegtuigen boven haar gemeente!

partijen vanuit de samenleving, onderwijs, overheid en het bedrijfsleven
met elkaar in debat. Algemeen directeur van De Meerlanden Ger de Jong
vertelt over de voordelen van duurzaam ten opzichte van traditioneel.
Ten slotte wordt de regionale Duurzaam MKB Award uitgereikt door
Sharona Ceha van Urgenda. Aansluitend vindt een netwerkborrel plaats.
Wethouder duurzaamheid, Rik Rolleman: “Het publiek speelt belangrijke
rol tijdens de Duurzaam MKB Award.
Ik roep ook iedereen nog op om op
de Aalsmeerse winnaar: FIQAS Software B.V. te stemmen. Dit kan nog via
de website: www.mvoprijs.nl. De publieksstemming en de beoordeling
van de jury tellen beide voor 50 procent mee voor deze regionale prijs.’
Opgeven kan nog tot uiterlijk 5 oktober via Secretariaat_Pubz@uithoorn.
nl. Wees wel snel, want het aantal
plaatsen is beperkt.
te noemen is dat Vincent, onze zoon,
reeds zeven jaar bij ons werkzaam is.
Hij werkte destijds al bij een Gall &
Gall slijterij, dus dit was een logisch
gevolg. De samenwerking gaat fantastisch. Als je bedenkt dat we hebben overwogen om er, voor zijn komst,
misschien zelfs mee te stoppen dan is
deze mijlpaal extra bijzonder te noemen.” Will vult nog aan dat Vincent
echt een ‘winkeldier’ is, dat hij het
vak echt in de vingers heeft en dat de
extra vrije tijd die ze door zijn komst
hebben gekregen meer dan welkom
is. “Zo kunnen we fijn een stapje terug
doen. Ik houd me daarom tegenwoordig vooral bezig met onze bezorgservice.” En er met een knipoog achteraan: “Van het gegeven ‘drie kapiteins
op een schip’ heb ik derhalve helemaal geen last.” Dat hij tevens nog
voorzitter is van de winkeliersvereniging én de actie ‘Bon in de Ton’ twee
keer per jaar organiseert, zou de ondernemer bijna vergeten.
Goody Bag
Vanaf maandag 7 oktober zal iedere
betalende klant verrast worden met
een leuke goody bag. Deze actie loopt

Toekomst van de zorg in
Aalsmeer in Beraad
Aalsmeer - De komende jaren
gaat veel veranderen in de zorg.
Zorg gaat over de zorg voor ouderen en chronisch zieken, jeugdzorg
en mensen die moeilijk aan de slag
komen. Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor deze taken.
Het college van Aalsmeer vindt het
belangrijk dat alle Aalsmeerders, zoveel mogelijk op eigen kracht, meedoen aan de samenleving.
De gemeente biedt daarbij ondersteuning, maar heeft te maken met
forse bezuinigingen van het Rijk.
Eén ding staat voorop: Aalsmeer wil
de zorg beter, slimmer, efficiënter en
goedkoper organiseren dan het Rijk
nu doet. Kernwoorden hierbij zijn:
wijkgericht, dichtbij inwoners en bij
voorkeur via één toegang. De uitgangspunten van hoe de gemeen-

te de zorg wil gaan regelen staan
in Nota ‘Waar Aalsmeer voor staat’.
Ter voorbereiding op deze overgang van het Rijk naar gemeente is in het college van B&W de nota: ‘Waar Aalsmeer voor staat’ vastgesteld. Het stuk staat voor het Beraad van vanavond, donderdag 3 oktober, geagendeerd. De planning is
dat gemeenteraad eind oktober hier
een besluit over neemt. Wethouder Ad Verburg: “De uitdaging waar
wij in Aalsmeer voor staan is ook in
moeilijke tijden die zorg zo goed mogelijk te organiseren en overeind te
houden. Het uitgangspunt hierbij is
een betrokken gemeente te blijven
die kan loslaten, maar mensen nooit
laat vallen. We kunnen helaas niet
alles meer doen. We moeten versoberen, maar blijven verantwoordelijk en aanspreekbaar voor kwetsba-

re mensen. Goede, betaalbare zorg
blijven bieden aan de mensen die
het echt nodig hebben. Dat is de opgave waar wij met elkaar voor staan.
Ons motto daarbij is: Zorg voor elkaar.” Wethouder Jeugdzaken, Rik
Rolleman: “Als college vinden wij
het belangrijk dat alle inwoners van
Aalsmeer mee kunnen doen aan
de maatschappij, waarbij inwoners
en hun sociale omgeving op eigen
kracht een bijdrage aan het oplossen van problemen leveren. De gemeente wil de burgers hierbij ondersteunen, maar moet rekening houden met de bezuinigingen die het
Rijk doorvoert. Eén ding staat voorop: Aalsmeer wil de ondersteuning
beter, slimmer, efficiënter en goedkoper organiseren dan het Rijk nu
doet. Wijkgericht en dus dichtbij
de inwoners en bij voorkeur via één
toegang tot de hulp: ‘Eén gezin, één
plan, één hulpverlener.” In de nota zijn diverse uitgangspunten verwerkt. Op basis van deze uitgangspunten werkt een team van mensen
nu diverse deelonderwerpen uit, zoals het vormgeven van sociale wijkteams en het houden van gesprekken met betrokken instellingen om
te komen tot verbeteringen. Het uitgangspunt is dat de gemeente de
taken die overkomen komen uit het
Rijk gaat uitvoeren binnen het budget wat door het Rijk beschikbaar
wordt gesteld. Het college wil met
andere partijen Westeinderakkoorden sluiten op het gebied van Jeugd
en Onderwijs, Zorg en Ondersteuning. Meer weten, vragen en/of
ideeën? Mail naar aalsmeerzorgvoorelkaar@amstelveen.nl of kijk op
www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar.

Burgemeester Vonk-Vedder opent
nieuwe website gemeente
Aalsmeer - Achtste groeper Isa
twijfelt geen moment, loopt naar
het digitale schoolbord en klikt op
de juiste knop en vind de paspoorten. Niet veel later meldt ze: “50,35
euro kost een nieuw paspoort in de
gemeente Aalsmeer.” Burgemeester
Jobke Vonk-Vedder heeft afgelopen
dinsdag 1 oktober samen met leerlingen van groep 8b van basisschool
Samen Een de nieuwe website van
de gemeente geopend. “En wie kan
mij op deze nieuwe website een foto laten zien van de burgemeester en
de wethouders van Aalsmeer?” Burgemeester Jobke Vonk-Vedder zag
dat dit nog een hele toer was in het
begin. Maar al snel kregen de leerlingen van juf Ellen er handigheid in.
Binnen enkele muisklikken verschijnen de gewenste uitkomsten van de
ingetikte opdrachten op het digitale bord. Bijna 200.000 bezoekers per
jaar trekt de website van de gemeente Aalsmeer. Met het toenemende
gebruik van digitale middelen maakt
Aalsmeer met de nieuwe website
voor de derde keer een vernieuwing
door. De oude site – die overigens
goed voldeed en van de burgers een
7 kreeg als waardering – is nu ver-

ruild voor een site die is geschoeid
op de leest van de site van de gemeente Amstelveen. Zo wordt het efficiënter en financieel voordeliger om
beide websites door dezelfde ambtelijke organisatie te laten onderhouden en actualiseren.
Gastles
De organisatie is met de nieuwe
website in staat om in de toekomst
meer producten digitaal aan te

vragen. Vonk-Vedder: “Ik ben erg blij
met de nieuwe website en ik vind het
geweldig dat jullie als leerlingen ook
zo goed weten voor welke zaken je
bij de gemeente terecht kunt.” Tot
slot beloofde de burgemeester –
die vroeger zelf voor de klas stond
en economie doceerde - binnenkort
een gastles op Samen Een te
komen geven. De leerlingen gaan
hard nadenken over een geschikt
onderwerp.

Kudelstaart - Precies 5 jaar geleden
trok Ineke Saarloos de stoute schoenen aan en begon haar kaaswinkel
‘Een Blokje Om’ in Winkelcentrum
Kudelstaart. Door haar enthousiasme
is haar winkel uitgegroeid tot een begrip in het dorp. Met veel plezier verkoopt Ineke en haar team de bijzonder lekkere kaas van Weydeland. De
heerlijke natuurlijke smaak van de-

ze kaas komt voornamelijk tot uiting
doordat de koeien die de melk hiervoor produceren een vrij buitenleven
hebben. Naast het assortiment Hollandse kaas kunt u ook uitgebreid terecht voor verschillende Franse, Italiaanse of Zwitserse kaas. Een goed
advies over deze buitenlandse kaas is
nooit teveel gevraagd en tevens is er
de mogelijkheid om een overheerlijke

kaasplank samen te stellen. In kaaswinkel ‘Een Blokje Om’ kunt u uiteraard ook terecht voor gebrande en
ongebrande verse noten. De ongebrande noten bevatten veel gezonde voedingsstoffen en passen prima
in een gezond dieet. Deze helpen het
cholesterol op peil te houden en beschermen tegen hart- en vaatziekten. Natuurlijk is Ineke met haar winkel ook gespecialiseerd in het maken
van relatiegeschenken, kerstpakketten of cadeaumanden vol met allerlei lekkernijen. Er is ook altijd de mogelijkheid om kaas in te sealen voor
op vakantie of transport. Om het 5 jarig bestaan te vieren gaat Ineke niet
één maar twee lekkere grote feestmanden verloten via de ondertussen bekende ‘Bon in de ton’ actie. Iedere klant die vanaf woensdag 2 tot
en met zaterdag 5 oktober kaas en/
of noten koopt, doet automatisch
mee met deze verloting. Daarnaast
krijgt iedere klant een kleine verrassing mee naar huis. De trekking zal
plaatsvinden aan het einde van deze
bijzondere week. Iedereen is van harte welkom in de feestelijk versierde
winkel in Kudelstaart. “Voor ons gaat
u vast nog wel een blokje voor om”,
besluit Ineke de uitnodiging.

tot en met zaterdag de twaalfde. Uiteraard zijn er meerdere aanbiedingen
vanaf volgende week; de tweede fles
van alle Chileense wijnen zijn te verkrijgen voor de helft van de prijs, op
diverse whisky’s wordt een hoge korting gegeven en twee flessen sterke
drank krijg je al voor achtentwintig
euro. In de huis-aan-huis folder staan
uitgebreid de acties vermeld.

cent. Will: “Momenteel zijn we al weer
druk met kerstpakketten en relatiegeschenken. Bovendien hebben we een
uitgebreid assortiment van prachtige
whisky’s. Mijn zoon heeft daar vooral
veel verstand van en organiseert soms
proeverijen.” Bep: “U kunt bij ons ook
terecht voor biertaps, tafels, glaswerk,
enzovoort. Wij verzorgen zelfs complete bruiloften als u dat wenst en
werken nauw samen met een gerenommeerd cateringbedrijf. En als u
bij ons in de winkel bent, zal de gemoedelijke sfeer u direct opvallen.

Uiteraard kunnen wij u voorzien van
goed advies, maar maken daarnaast
ook graag een praatje met de klant.
Vincent is wat dat betreft uit hetzelfde hout gesneden.” Gall & Gall van
Lammeren zit aan de Einsteinstraat
79b in Kudelstaart. Telefoonnummer
0297-362040. Openingstijden zijn van
maandag tot en met donderdag van
acht tot zes uur, op vrijdag koopavond
tot acht uur en op zaterdag van acht tot
vijf. Voor actuele acties en meer informatie, kijk op de website www.gall.nl
Door Miranda Gommans

Kaaswinkel ‘Een Blokje Om’
bestaat 5 jaar en trakteert

Wanneer u een Gall & Gall klantenkaart aanschaft dan levert u dat nog
eens extra voordeel op van tien pro-
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Jeugdsport- en cultuurfonds
actief in gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Het Jeugdsportfonds
en het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer
is er van overtuigd dat door sport
en/of bezig zijn met cultuuractiviteiten de schoolprestaties van veel
kinderen verbetert. Het nieuwe
schooljaar is weer gestart en ook
het verenigingsleven is weer een
nieuw seizoen begonnen. Voor veel
kinderen is het niet weggelegd om
sport te bedrijven in teamverband
of om met kunst en cultuur bezig
te zijn, omdat de financiële basis in
de thuissituatie te smal is. Om deze kinderen toch in aanmerking te
laten komen om te gaan sporten of
om iets te gaan doen in kunst en
cultuur is voor deze kinderen het
Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds een prima alternatief. Het
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer is er voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar,
die om financiële reden geen lid
kunnen worden van een sportclub
of muziek-, toneel- of schilderles
willen volgen. Leerkrachten, huisartsen, GGD-medewerkers, gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers, kerkelijke instanties en iedereen, die kinderen begeleiden voor
hun gezondheid en uit hun sociaal isolement halen, kunnen als Intermediair een beroep doen op het
Jeugdsportfonds en/ of het Jeugdcultuurfonds Aalsmeer. De aanvraag dient altijd plaats te vinden
via een Intermediair en kan dus niet
worden gedaan door de ouders/verzorgers, sportclubs. Jongeren kun
zelf ook geen aanvraag indienen.
Intermediairs kunnen de aanvragen indienen via de website www.
jeugdsportfonds.nl/aalsmeer voor
sportactiviteiten. Voor kunst en cultuur is dit www.jeugdcultuurfonds.
nl/aalsmeer. De Intermediair kan
via de site alle gegevens invoeren
van het kind waarvoor de aanvraag
wordt ingediend.
De consulent van het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds
Aalsmeer, beoordeelt de aanvraag.
Vervolgens wordt de aanvraag zo
spoedig mogelijk retour gezonden om de gegevens van het kind,

de motivatie van de aanvraag, de
sportclub en/of culturele instelling
of docent en de te verwachten kosten in te vullen. De maximale bijdrage van het Jeugdsportfonds is
225 euro per jaar. In dit bedrag kan
ook een bijdrage zitten voor sportkleding en attributen. De maximale
bijdrage van het Jeugdcultuurfonds
is 450 euro per jaar. Van dit bedrag
kan ook een deel worden besteed
voor de aanschaf van lesmateriaal.
Bij nieuwe Intermediairs of nieuwe organisatievormen in de hulp/
zorg, neemt de consulent eerst even
contact op om de ‘spelregels’ toe te
lichten. De penningmeester van het
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds draagt zorg voor betaling
aan de sportclub of cultuurinstelling, na ontvangst van een factuur.
De Intermediair ontvangt ook een
bericht van toekenning en kan de
begeleiding van het kind hiermee
voltooien.
Nieuwe voorzitter
Nico Stokman is sinds kort voorzitter van het Jeugdsportfonds in Aalsmeer. “Ik ben vader van drie kinderen, drie meiden in de leeftijd van 7
tot en met 12 jaar. Alle drie doen ze
aan sport. Ze spelen graag tennis en
zitten op gym. Ze doen dit graag en
het is duidelijk dat ze hiervan genieten”, aldus Stokman en hij vervolgt:
“Toen mij werd gevraagd voorzitter van het Jeugdsportfonds te worden, heb ik geen moment getwijfeld.
Sporten is zo belangrijk voor onze
jeugd. In de totale ontwikkeling van
een kind is naast de opvoeding en
het leren op school het sporten een
niet weg te denken onderdeel. Samen met vriendjes en vriendinnetjes sporten en lid zijn van een vereniging is heel goed voor de sociale en geestelijke ontwikkeling. Het
Jeugdsportfonds is in ieder opzicht
een succesvol project. Het ingezamelde geld komt altijd op de juiste
plek terecht. De deelnemers krijgen
nooit het geld zelf in handen. Dit
gaat direct naar een sportzaak voor
de aanschaf van kleding of naar de
vereniging waar het kind is gaan
sporten.”

Kudelstaart naar 2e Kamer

rige leeftijd, zijn tourloopbaan vaarwel te zeggen. Een hele eer dus dat
Nederland is gekozen als één van
de landen waar Barry McGuire in eigen persoon afscheid komt nemen!
Tijdens deze avond in de Levend
Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 55 zal het een feest van herkenning zijn voor gospelliefhebbers
van het eerste uur, maar ook genieten van de unieke ervaring die een
veteraan als McGuire laat horen aan
jong en oud! En Barry McGuire staat
niet alleen op het podium. Het optreden, dat ook deel uitmaakt van
Barry’s concertreeks ‘Trippin’ The
Sixties’, doet hij samen met zijn goede vriend en zanger en gitarist John
York. Wie bekend is met de muziek
uit de jaren zestig, zal hem kennen
als lid van The Byrds, die in die periode onder andere een wereldhit
hadden met ‘Mr. Tambourine Man’.
Samen verzorgen Barry en John een
programma met klassiekers uit het
verleden, recent nieuw eigen materiaal en natuurlijk de favorieten
waar met een warm gevoel aan terug gedacht wordt. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.events4christ.nl
en 0297-237171.

Jury lovend over Aalsmeer

Eindhoven sportgemeente
Aalsmeer - Helaas is het de gemeente Aalsmeer niet gelukt om
de titel ‘Sportgemeente van het
jaar 2013’ in de wacht te slepen. Aalsmeer behoorde wel tot
de vier genomineerde gemeenten
die meedongen naar de titel. De
selectie uit 31 gemeenten was al
heel eervol voor Aalsmeer, temeer
daar zij de kleinste genomineerde
gemeente (31.000 inwoners) was.
De andere kandidaten waren Arnhem, Veenendaal en de uiteindelijke winnaar Eindhoven. De jury bestond uit vertegenwoordigers van
de Vereniging Sport en Gemeenten, sportkoepel NOC*NSF en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Citaat uit het juryrapport over Aalsmeer:”De gemeente Aalsmeer heeft een bescheiden
sportbudget en scoort op voorzieningenniveau eveneens bescheiden ten opzichte van de overige
gemeenten. Daarentegen hebben
ze een goede sportdeelname, een
gevarieerd sportaanbod en een
hoog percentage inwoners dat lid

is van een sportvereniging. Overal
scoort Aalsmeer daarmee bovengemiddeld op de kernindicatoren.
Al met al een hele prestatie voor
een kleine gemeente om zich te
mengen in de strijd met de ‘grote
jongens’. Naar het oordeel van de
jury blijft het dit jaar voor Aalsmeer
bij een nominatie, die ze overigens
wel met trots mogen uitdragen.”
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Jammer dat we de titel Sportgemeente van het Jaar niet hebben gewonnen. Maar ik vind dat
we samen met alle sporters, vrijwilligers, verenigingsmensen, ondernemers en organisatoren die
zich telkens weer inzetten voor
de sport en de sportevenementen in Aalsmeer, vereerd mogen
zijn met de nominatie. Het juryrapport spreekt lovend over Aalsmeer
als sportgemeente en daar mogen
we trots op zijn. Het geeft ons weer
nieuwe energie om op de ingeslagen weg verder te gaan en samen
met alle sporters en vrijwilligers de
Aalsmeerse sport te laten bloeien.”

ne bus van de Stichting Veteraan
Autobussen klaar voor vertrek naar
Den Haag. Na ontvangst werden alle deuren binnen de 2e Kamer geopend. Naast de rondleiding verzorgde Pieter Litjens een uitgebreide toelichting en schroomde niet
om alle gestelde vragen te beantwoorden.
De dag werd afgesloten onder het
genot van een hapje en drankje en
een optreden van Rick waarbij hij
naast zijn feestrepertoire ook enkele
prachtige ballads van Neil Diamond
ten gehore bracht.

meer dan 3500 bezoekers verspreid
over de drie locaties. De opzet van het
festival; buurtbewoners die gescheiden worden door de bruggen (oud en
nieuw), met elkaar in contact te brengen, is meer dan geslaagd! De jeugdige organisatie bedankt alle part-

ners, sponsoren en buurtbewoners
die dit festival mede mogelijk gemaakt hebben. Op de site www.bruggenfestival.nl kan alles nog een keer
nagelezen worden.

Bruggen slaan tussen oude en nieuwe bewoners

Eerste Bruggenfestival ‘super’!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
stond Aalsmeer-Oost in het teken
van het allereerste Bruggenfestival.
Een groep jongeren is maanden bezig geweest met de voorbereidingen
en afgelopen zaterdag was het moment daar. Op vrijdagavond werd de
laatste hand gelegd aan de versieringen en begonnen de eerste zenuwen
op te spelen. “Morgen is het echt, hè?
Weet je nog dat we tegen elkaar zeiden dat dit best leuk zou zijn om te
doen?” Zaterdagochtend om half zeven al stonden de jongeren paraat om
te starten met de opbouw. Het Poldermeesterplein werd versierd, een
enorm podium gebouwd, de stormbaan bij de Mikado werd opgeblazen,
de panna-kooi bij het Rozenplein geplaatst, er was genoeg te doen. Het
feest zou om 14.00 uur echt beginnen, maar zowel de stormbaan als
de panna-kooi waren vanaf het moment van neerzetten al zo populair, dat er maar wat eerder begonnen is! Om 14.00 uur werd het festival onder een stralend zonnetje officieel geopend door jongere Ben Beka,
bedenker van dit festival, en Samuel
Reiziger, jongerenwerker, samen met
burgemeester Jobke Vonk-Vedder
en wethouder Rik Rolleman en een
groot aantal jongeren uit de organisatie. Gezamenlijk knipten zij een lint
door en daarna was het de beurt aan
Pim Stolz, één van de jongste deelnemers, om het spits af te bijten met een

prachtig optreden op de saxofoon. Er
volgden nog vele optredens van onder andere Fitz Fighting Gym (kickboks-school), Sursum Corda (fanfare) en tijdens het open podium liet
het publiek zich verrassen door muziek- en danstalent uit de wijk. Ook
‘tante theater’ was erg populair. Hun
voorstelling ‘De Gaapdraak a la Opera’ liet de kinderen in de buurt ademloos luisteren, maar ook ouders genoten zichtbaar. Zangeres en buurtbewoonster Sasja Brouwers trad op,
presenteerde, en gaf het podium aan
een aantal leerlingen van haar Zang
Studio. Winkeliersvereniging Nieuw
Oosteinde organiseerde een festivalmarkt en voorzag het winkelende publiek van scherpe acties en een gratis cadeautas met artikelen en waardebonnen. Ook waren er diverse organisaties waaronder woningcorporatie Eigen Haard en Stichting de
Binding die middels stands informatie gaven over hun rol in de wijk. Tegen de avond werden de locaties Rozenplein en Mikado afgesloten en
ging men verder op het Poldermeesterplein. Hier waren optredens van
onder andere Pete Bog’s Big Band,
voorheen de Hint Big Band, DJ Leon
V en Ten Beers After. De tafels werden dichter bij het podium getrokken
en het werd steeds gezelliger op het
plein. Ten Beers After wist het publiek
zelfs aan het dansen te krijgen! Al met
al een gezellige, saamhorige dag met

Eenmalig afscheidsconcert
Barry McGuire in LEG
Aalsmeerderbrug - De goedlachse
Barry McGuire mag zich met recht
een veteraan noemen. Maar aan alles komt een einde, en ook aan de
muzikale rondreizen van deze levende legende. Barry McGuire komt
op donderdag 10 oktober voor een
eenmalig afscheidsconcert naar
Nederland, in Aalsmeerderbrug. En
hij brengt een speciale gast mee:
John York, voormalig lid van The
Byrds. Barry McGuire’s muziekverhaal kent veel gezichten. Veel liefhebbers kennen hem als de zanger
van de hit ’Eve Of Destruction’ uit
1965. Na zijn bekering werd McGuire echter een toonaangevend gospelartiest. Zijn verschillende albums
uit die periode (waaronder ‘Seeds’
en ‘To The Bride’, dat hij samen met
The Second Chapter of Acts opnam)
werden klassiekers. Barry McGuire’s
live optredens werden al even legendarisch. Gewapend met slechts
een gitaar wist hij decennialang het
publiek te boeien dankzij zijn grote charisma, aanstekelijke humor en
herkenbare liedjes. De afgelopen jaren heeft McGuire nog diverse muziekprojecten gestart, maar nu is
het volgens hem tijd om, op 77-ja-

Kudelstaart - Op vrijdag 6 september verzamelde een groep enthousiaste Kudelstaartse ondernemers
bij cafe brasserie Oevers. Zanger
en entertainer Rick van der Kroon
had hen benaderd voor een bijzonder initiatief. Tijdens de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart dit voorjaar ontstond bij Rick het idee voor
een leuk dagje uit. Hij bracht het
hoogste bod uit op de kavel voor een
rondleiding door de 2e Kamer onder
begeleiding van oud burgemeester
van Aalsmeer, Pieter Litjens. Na koffie en gebak stond de Jules De Ver-

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Voor goede doelen en verenigingen

Meerlandenfonds open!

Veel bekijks Red Ball Express
Aalsmeer - Vanuit het Crash museum in Aalsmeerderbrug startte afgelopen zaterdag 28 september de
jaarlijkse Red Ball Express. De tocht
is de laatste jaren gegroeid tot een
van de grotere jaarlijkse terugkerende evenementen voor legervoertuigen in de Randstad. Aan de Express
mogen alle legervoertuigen uit de
periode 1940 tot 1945 deelnemen.
Bij inschrijving wordt aan de deelnemers gevraagd in gepast groen
of bij het voertuig behorende geallieerde kleding te komen. De stoet
met legervoertuigen bracht onder
andere een bezoek aan Oosteinde
waar gestopt werd bij het Hell’s Fury
monument. De jeeps van de stich-

ting Keep Them Rolling trokken veel
bekijks. Bij de glazen herdenkingssteen werden de deelnemers ontvangen door de consul-generaal
van het Amerikaanse leger en burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Beiden hielden een toespraak en de
plechtigheid werd beëindigd met
een flying tribute door twee vliegtuigen. Het eerbetoon in de lucht trok
eveneens veel bekijks. Na het officiele moment van ongeveer een uur
vertrokken de deelnemers aan de
Red Ball Express weer om de rondrit
uiteindelijk weer te eindigen bij het
Crash Museum.
Foto: Karel Dils

Kudelstaart voor Kudelstaart:

Windroospaal voor VZOD
Kudelstaart - Korfbalvereniging
VZOD heeft er een mooie aanwinst
bij: een windroospaal. Vier korven op
verschillende hoogtes en aan de vier
zijden van een paal. VZOD had een
aanvraag voor de aanschaf van zo’n
paal ingediend bij Kudelstaart voor
Kudelstaart. En vanuit de opbrengsten van de veiling die in mei gehouden werd, kon Kudelstaart voor Kudelstaart aan dit verzoek voldoen. Afgelopen zaterdag overhandigde Arie
de Vos, bestuurslid van Kudelstaart

voor Kudelstaart, de windroospaal
aan Arie de Vos, voorzitter van korfbalvereniging VZOD. Korfbalvereniging VZOD is erg blij met de windroospaal en bedankt de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart daarvoor
dan ook hartelijk. De Korfbalvereniging nodigt iedereen uit die wil proberen een balletje in de korf te schieten om zich uitleven op een korfbalpaal. Kom gerust een keertje langs
bij VZOD op zaterdag of op een trainingsavond aan de Wim Kandreef 2.

Dialezing over
eiland Sumatra

20.00 uur en is in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De
entree is gratis en zowel leden als
niet-leden zijn welkom.

Aalsmeer - Op donderdag 10 oktober vindt de eerste dialezing-avond
van dit seizoen plaats bij Groei en
Bloei. Henny van der Wilt heeft drie
weken gefietst over het grootste eiland van Indonesië, Sumatra. Ze
heeft hier mooie foto’s gemaakt van
onder andere bloemen en planten.
Ook laat ze zien hoe de mensen in
Sumatra leven. De lezing begint om

Rijsenhout - De inschrijving voor
het Meerlandenfonds 2013 is gestart. Ook dit jaar heeft Meerlanden
een bedrag van 50.000 euro in het
fonds gestort om (sport)verenigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen
en (sport)verenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden
kunnen tot 1 november aanstaande een aanvraag indienen via www.
meerlanden.nl/inschrijven. Nieuw
dit jaar is de wijze van inschrijven.
Goede doelen en (sport)verenigingen komen voor een bijdrage uit het
Meerlandenfonds in aanmerking
door een project online in te schrijven op www.meerlanden.nl/inschrijven. Voor goede doelen is de maximale bijdrage 2.500 euro en voor
(sport)verenigingen maximaal 1.000
euro.
De sluiting is 1 november 2013. Begin december ontvangen de aanvragers bericht over toekenning dan
wel afwijzing. De uitreiking van het
Meerlandenfonds staat aan het einde van het jaar gepland. Het reglement staat op de site. Ook nieuw dit

jaar is het Meerlandenfonds-forum
op de website van Meerlanden. Deze wordt tijdens de uitreiking in december gepresenteerd. “De goede
doelen en verenigingen die een bijdrage ontvangen, krijgen op dit forum de gelegenheid om zichzelf te
presenteren”, vertelt Ger de Jong,
algemeen directeur van Meerlanden. “En het gaat verder. Het wordt
een platform waar zij elkaar kunnen
vinden. Waar zij van elkaars ervaringen, ideeën en diensten gebruik
kunnen maken. Een soort ‘durf te
vragen’ voor goede doelen en verenigingen.” De Meerlanden zet zich
in voor een meer duurzame maatschappij. Daarom werkt zij elke dag
aan meer waarde voor buurtbewoners, gemeenten en bedrijven. Dit
doet Meerlanden vanuit een gezonde bedrijfsvoering waar ondernemerschap, milieu, mensen en de
maatschappij kunnen floreren. Door
juist op lokaal niveau verschil te maken, wil zij bijdragen aan een leefbare aarde voor komende generaties. Samen zorgen voor een schone, groene en veilige buurt!

Oud papier in
Kudelstaart

ging gaat, dient de container pas aan
de weg zetten na 16.00 uur. Gaarne
op die plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude papier steunt de Supporters Vereniging
Kudelstaart direct of indirect alle Kudelstaartse sportverenigingen. Kijk
voor alle ophaaldatums op www.desupportersverenigingkudelstaart.nl

Aalsmeer - Aanstaande vrijdagavond 4 oktober haalt de Supporters
Vereniging Kudelstaart weer het oude papier op. Wie graag wil dat het
papier naar de Supporters vereni-

Diabetes Fonds zoekt dringend
wijkhoofden en collectanten
Aalsmeer - - Het Diabetes Fonds
is hard op zoek naar vrijwilligers en
wijkhoofden, die in Aalsmeer, Kudelstaart of Rijsenhout de jaarlijkse
collecte in hun wijk willen helpen coordineren. Mensen met organisatorisch talent die een paar uurtjes in
oktober en november beschikbaar
zijn, kunnen zich melden bij Nancy van Oorde, regio coördinator collecte van het Diabetes Fonds via 0653442022 of nanskees@caiway.nl.
Behalve wijkhoofden komt het Fonds
ook elk jaar weer collectanten tekort.
Ook zij kunnen zich (graag) melden bij de coördinator. Het Diabetes
Fonds betaalt wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling, genezing en preventie van diabetes (ook

wel suikerziekte genoemd). Hiervoor
is het fonds afhankelijk van donaties
en de collecte. Er zijn nu al 1 miljoen
mensen met diabetes in Nederland
en elke dag komen er 240 patiënten
bij. Diabetes kan leiden tot een hartaanval, dementie, blindheid en nierfalen. Voorál in Aalsmeer Oost, Zuid
én in de Hornmeer heeft het Diabetes Fonds nieuwe wijkhoofden nodig
om de collecte te coördineren. Dit
omdat er vier personen zijn uitgevallen dit jaar. En meer collectanten!
Daarbij wordt vooral gedacht aan de
recente nieuwbouwwijken. De collecteweek is van 27 oktober tot en
met 2 november. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar verlopen
zeer stroef.
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kinder- en jeugdkrant

8 Jarige Vince krijgt post van
minister-president Rutte!

Centrum voor Jeugd en Gezin

Interessant programma in
de Week van de opvoeding
Aalsmeer - Van 7 tot 13 oktober
taat Nederland voor in het teken
van de Week van de Opvoeding.
Ouders, mede-opvoeders, kinderen en jongeren krijgen weer volop de gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en ervaringen uit te
wisselen over opvoeden en opgroeien. Een positieve benadering staat daarbij voorop. Thema voor de Week van de Opvoeding 2013 is ‘Word spelenderwijs!’
Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Dat
is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Of het nu gaat om hun ontwikkeling, het omgaan met vriendjes en vriendinnetjes. Door mee te
gaan in hun spel en belevingswereld – thuis, buiten of online - , sta
je als opvoeder op een andere manier in contact met je kind. Daar
word je beiden ongetwijfeld wijzer
van! Het Centrum voor Jeugd en
Gezin Amstelveen-Aalsmeer, partners van het CJG jeugdinstellingen,
scholen, kinderdagverblijven en de

gemeente zorgen dit jaar voor een
uitgebreid en gevarieerd programma voor ouders en kinderen. Van
kennismaken met babygebaren tot
een workshop ‘Hoe beleeft mijn
kind de digitale wereld?’ voor ouders. Van een indoor picknick tot
een teambuildingsspel voor ouders
en kinderen. Het complete programma is te vinden op de website van het CJG amstelland. www.
cjgamstelland.nl. Wethouder Rik
Rolleman van Aalsmeer: “Opvoeden is een leuke, belangrijke en
soms zware taak. Bijna alle ouders zullen dit beamen. Maar leren en opvoeden gebeurt ook vaak
spelenderwijs, bijvoorbeeld tijdens
sport en spel. Hoe leuk is het niet
om als ouder en kind samen iets te
ondernemen. Ook in de Week van
de opvoeding bestaat de mogelijkheid om samen ergens aan mee te
doen. Te denken valt aan het teambuildingsspel bij De Binding. Geef
je snel op, want er kunnen maximaal 12 teams deelnemen.”

Activiteiten rond het weer
zondag op Boerenvreugd
Aalsmeer - Op kinderboerderij
Boerenvreugd in de Hornmeer vindt
zondag 6 oktober weer een leuke en
leerzame activiteit plaats. Thema dit
keer is Het Weer. Over het hele terrein is informatie te vinden over het
weer; regen, wind, onweer, zon, wolken, de regenboog. Erg leuk en informatief. Kinderen kunnen op de
foto als weerman of –vrouw. En, liggend in de wei, kunnen ze naar de
lucht kijken en zelf het weer voorspellen. De knutselaars kunnen zelf
een weerballon maken en mooie

kleurplaten kleuren. Zelf onweer
nabootsen en gooien met ‘sneeuwballen’ kan ook deze dag. De regendans kan gedanst worden in de wei.
Vorig jaar leidde dat tot heel veel regen, dus dit keer doen de regendansers het rustig aan.
Zomerse zandkastelen kunnen worden gebouwd in de vernieuwde
zandbak met waterplaats. De kinderen zullen zich vast prima vermaken! De activiteiten vinden plaats
tussen 11.00 en 15.00 uur. De toegang is gratis.

Kennis maken met muziek

Beestenboel met Flora op
OBS en Antoniusschool
Kudelstaart- Maandag 23 september was het een gezellige Beestenboel op de OBS en R.K. Antoniusschool in Kudelstaart. Muziekvereniging Flora organiseerde samen
met de leerlingen van de twee basisscholen het muzikale project
Beestenboel. Het doel van het project is om de kinderen kennis te laten maken met muziek. Dirigent
Dick-Jan Veerbeek bezocht in aanloop naar de voorstelling de deelnemende groepen en liet de instrumenten zien en horen. Ook repeteerde hij de liedjes die de kinderen
zongen onder begeleiding van het
jeugdorkest van Flora. De zaal zat
vol met enthousiaste kinderen en
belangstellenden, die genoten van
de liedjes die allemaal met dieren

te maken hadden, zoals een liedje
over een spin, een poes, een verliefde stieros en onder andere vissen.
De voorstelling eindigde met ‘De
rattenvanger van Hamelen’, heel
mooi verteld en uitgebeeld door een
leerkracht samen met de kinderen.
De kinderen kregen na afloop de
gelegenheid zelf een instrument uit
te proberen en er zijn een aantal talenten gescout.
Muziekvereniging Flora biedt de
mogelijkheid tot het volgen van een
aantal proeflessen tegen een gereduceerde prijs. Wil je ook kijken
welk instrument je leuk vindt om te
bespelen? Meld je dan aan bij Monica Straathof. 0297-341972
Foto: www.kicksfotos.nl.

Groot feest jong en oud

Persoonlijke records Oceanus
zwemmers op NK Estafette
Aalsmeer - Zondag is in Eindhoven het Nederlands estafette zwemkampioenschap gehouden. Twee
teams van Oceanus mochten deelnemen. Het eerste team, bestaande
uit Ruben van Vierzen, Rick Moens,
Jens van Bakel en Sebastian van de
Born, beet het spits af met 4 x 100
meter schoolslag. Ruben, Rick en
Sebastian zwommen een persoonlijk record en als team eindigde de
jongens op de 18e plaats. Vervolgens waren de jongere jongens aan
de beurt. Finn Vos, Luuk Scheuer,
Viggo Jongkind en Thomas Weening. Alle vier de jongens verbeterden hun eigen tijd en gezamenlijk eindigden ze op de 7e plaats.
Hierna maakte Jochem van Zanten, die als jongste deelnemer mee
mocht doen, zich klaar voor zijn favoriete slag, de rugslag. Erg spannend om als 9-jarige in het Pieter
van de Hoogenband stadion te mogen starten! De oudere jongens begonnen met de 100 meter wisselslag. Helaas was er één overname
afgekeurd waardoor ze gediskwali-

ficeerd werden. Daarna was het de
beurt aan het tweede team. Jochem,
Finn, Thomas en Viggo zwommen 4
x 50 meter wisselslag. Jochem en
Viggo zwommen een persoonlijk record en gezamenlijk was de prestatie goed voor een 6e plaats. Super
gedaan! Het volgende onderdeel
was de vrije slag. Jens, Rick, Sebastian en Ruben stonden weer klaar
voor de start. Het onderdeel verliep
goed, Sebastian en Ruben zwommen een persoonlijk record en gezamenlijk eindigde de jongens op
de 16e plaats.
Team twee was daarna aan de
beurt. Finn, Luuk, Jochem en Thomas zwommen 4 x 50 meter vrije
slag. Luuk en Thomas zwommen
een persoonlijk record en gezamenlijk eindigde de jongens op een 11e
plaats. Het laatste onderdeel, de 4
x 100 meter rugslag, was goed voor
een 17e plaats. Het was een gezellige ochtend. Moe maar voldaan is
iedereen huiswaarts gekeerd. Dit
weekend start de competitie voor
Oceanus in Leiden.

Schiphol-Rijk - Zaterdag 28 september vierde CompaNanny het tien
jarig bestaan van de organisatie met
een groot feest op de vestiging. Gedurende de dag waren er tal van activiteiten voor jong en oud. Het feest
stond geheel in het teken van het
thema ‘Verwondering’. “Er zijn namelijk veel momenten waarop kinderen zich verwonderen. En wij verwonderen ons dagelijks over de
ontwikkeling die kinderen doormaken. Het was dus een perfect thema
voor ons Lustrum”, aldus Shannon
Jansen, vestigingsmanager.
Tijdens het feest werden de verschillende elementen, zoals water,

vuur, aarde, lucht en sterren aangedaan en konden de kinderen allerlei activiteiten doen die hierop aansloegen. Zo werden er echte werkende vulkanen geknutseld, marshmallows gebakken boven het vuur,
gesprongen op een luchtkussen
met sterrenhemel en gegleden op
de waterglijbaan. De dag werd afgesloten met een heerlijke barbecue en een mooie film speciaal gemaakt voor ouders en kinderen door
de Nannies.
Het was een geweldige dag vol verwondering, plezier en lol. Het prachtige nazomer zonnetje maakte het
feest helemaal compleet.

Nieuw ‘hoorbaar’ natuurgeluid
voor leerlingen Jozefschool
Aalsmeer - Velen weten van het
bestaan van de vleermuis en hebben de nachtelijke vlieger bij schemering wel eens gezien. Maar weten zij ook hoe bijzonder dit vliegende zoogdier eigenlijk is, hoe
ze hun prooi vangen in het donker en hoe het roepje (puls) tijdens het vliegen hoorbaar is? Nu,
dat weten 20 uitgelote leerlingen

van de Jozefschool sinds dinsdag
24 september heel goed! Tijdens
een vleermuisavond verzorgd door
Carola van den Tempel van Landschap Noord-Holland, luisterden ze
aandachtig naar haar verhalen en
allerlei weetjes. Met een zoekkaart
en batdetector in de hand was het
daarna in de directe nabijheid van
de school een enthousiast gebeu-

Aalsmeer -Wat een verrassing! Vince Boom de Keulenaar kreeg op
woensdagavond van de postbode een grote envelop met zijn naam
er op overhandigd. Met als afzender Binnenhof Den Haag. In de envelop zat . een mooie kaart met een
tekening van ‘het torentje’ waar de
minister-president werkt. Het bleek
een hoogstpersoonlijk antwoord van
onze minister-president Mark Rutte
op de mail die Vince aan hem had
gestuurd. Vol trots vertelt Vince over
de handgeschreven kaart met de
handtekening van Mark Rutte eronder!” In het pakje zaten ook nog
eens een supergrote rekenmachine
en een fraaie schrijfmap met het wapen van Nederland erop. In prachtig
goudkleurig papier verpakt. “Ik voel
me nu wel héél bijzonder, want welke jongen van 8 jaar krijgt nu persoonlijke post van de minister-president?”, reageerde Vince met een
glimlach van oor tot oor. De groep
5 leerling van de Oosteinderschool
had in zijn mail aan de minister-president voorgesteld om met heel Europa de arme landen in de wereld te
helpen. Met tractoren om zaadjes
te planten en vliegtuigen vol regen.
Zodat zij zelf groenten en fruit kun-

nen verbouwen en scholen en huizen kunnen bouwen. “En dan gaan
wij zorgen dat zij net zo een mooi
land hebben als ons land”, aldus Vince. Mark Rutte schreef terug: “Beste Vince. Dank voor je mail. Wat bijzonder dat je al zo jong nadenkt over
het oplossen van wereldproblemen.
Goed hoor! Gelukkig doen we heel
veel dingen al die jij voorstelt. Met
deze rekenmachine kan je het allemaal narekenen. Groet, Mark Rutte.”

Groene school in Aalsmeer
Aalsmeer - Woensdag 25 september is wethouder Rik Rolleman samen met leerkrachten en bestuursleden van De Wegwijzer en De
Hoeksteen, Solidoe, Kiekeboe en
Stichting duurzame scholen op excursie geweest bij kinderdagverblijf De Boshoeve en basisschool
Het Klaverblad in Amsterdam. Boshoeve en het Klaverblad zijn voorbeelden van groene en duurzame scholen. Wethouder Rik Rolleman: “Het mooie van het bouwen
van een nieuwe school is dat je dat
vanaf dag één zo duurzaam mogelijk kan doen door tijdens het ontwerpen en bouwen goed na te denken over de isolatie, het luchtdicht
bouwen en stimuleren van energiezuinig gebruik. Daarom is ook deze excursie georganiseerd om met
elkaar een goed beeld te kunnen
vormen wat een duurzame school
is en hoe we deze met elkaar architect, aannemers, ouders, kinderen en medewerkers kunnen realiseren. Alle input van deze dag willen we meenemen en verwerken in
het plan van aanpak dat begin volgend jaar klaar moet zijn.” Als eerste

werd een bezoek gebracht aan De
Boshoeve. Hier vertelde Joost Valk
op een bevlogen manier over de totstandkoming van dit mooie en duurzame kinderdagverblijf. ‘Onze ambitie was een paradijs op aarde te maken’ aldus Valk. Binnen iedere ruimte van de Boshoeve wordt de luchtkwaliteit voortdurend gecontroleerd
op onder andere koolstofdioxide en
fijnstof. Daarna werd Het Klaverblad
bezocht. Hier vertelde Emiel van Riel
over de opzet van Het Klaverblad als
‘Frisse school’. In de school is rekening gehouden met duurzaamheid, duurzame materialen en energiezuinigheid. Ook liggen er op het
dak zonnepanelen die zorgen voor
de energie in de school. Het advies
van Van Riel was: “Kijk vooral naar
de kwaliteit van het gebouw en niet
alleen naar de kosten van de bouw.”
De gemeente gaat nu werken aan
een voorstel. Dit voorstel gaat besproken worden met de scholen,
zodat in 2014 een breed gedragen programma van eisen kan worden opgesteld. De planning is dat in
september 2016 de nieuwe school
haar deuren kan openen.

ren: de voorbij scherende vleermuizen leverden bewonderende blikken op en er werd druk gekeken
naar de frequentie op de vleermuizendetector en aan de hand van de
zoekkaart gedetermineerd. Sommige kinderen konden het al uitleggen: “Met de vleermuisdetector
vang je ultrasone geluiden op die
normaal niet hoorbaar zijn voor de
mensen. Het roepje van de vleermuis wordt opgevangen door de
detector. De piekfrequentie geeft
dan aan waar dat roepje het beste klinkt. Zo weet je weer wat voor
een vleermuissoort je hebt gehoord!” Vooral de gewone dwergvleermuis, als één van de zes soorten die in Aalsmeer te bewonderen
is, heeft zich deze avond heel goed
gepresenteerd! Handig voor de
kinderen, want zij gaan meedoen
met een kleurplaatwedstrijd waarbij ze opgeven waarom zij de vleermuis zo’n gaaf dier vinden! Met de
indrukken van deze avond kunnen de uitgelote kinderen de andere leerlingen enthousiast maken en
voorbereiden op het beeld én geluid van de vleermuis! Uit handen
van André van der Poel (Gemeente Aalsmeer, Groen en Doen) kreeg
Anita Zwagerman (Jozefschool)
namelijk die avond een batdetector
overhandigd. Een cadeautje voor
de ‘groene’ inzet van de school

waaronder het helpen bij de Huismussentelling eerder dit jaar. Met
een zakje vleermuissnoepjes in de
hand gingen de kinderen voldaan
op huis aan, tijd voor de nachtrust.
En de vleermuizen? Die waren hun
dag met een goede pr-start nu net
begonnen en scheerden op zoek
naar voedsel gewoon door.

Kinderdisco’s in
de Proosdijhal
Kudelstaart - Komende vrijdag 4
oktober is er weer een kinderdisco
in de Proosdijhal. Nieuw is dat deze keer gehoor gegeven wordt aan
de vraag van de allerkleinste medemens. Er is nu een minidisco van
16.30 tot 17.30 uur voor kinderen
van 4 tot en met 6 jaar. Van 19.00
tot 22.00 uur vindt vervolgens de
disco-avond voor de oudere kinderen tot en met 13 jaar plaats. Op deze manier kan de organisatie de opkomst wat spreiden. Bij de minidisco is het mogelijk om aansluitend te
eten. Bestel voor 17.00 uur eten, zodat de keuken tussen 17.15 en 17.30
kan uitleveren. Thema van de kinderdisco is dieren en de allerkleinsten mogen gerust hun dierenknuffel meenemen!
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Schaakcompetitie

Wedstrijden Veldvoetbal

AAS 1 begint seizoen met
overwinning op Hilversum
Aalsmeer - Het eerste team van
schaakclub AAS is het seizoen
2013-2014 goed begonnen met een
5,5 – 2,5 overwinning op het eerste
team van HSG uit Hilversum. Een
degelijke overwinning, al verliep de
wedstrijd spannender dan de uitslag doet vermoeden. Bij de partijen van Paul Schrama en AJ Keessen
bleken de spelers van HSG in tijdnood allebei een grote kans te hebben gemist.
Bij Paul had dat tot mat in twee geleid, terwijl AJ een toren in de aanbieding had gedaan. Paul won de
partij door even later zelf mat te
geven, terwijl het voordeel van AJ
daarna niet meer in gevaar kwam
en tot gelding werd gebracht. Regelmatige overwinningen waren er
voor Mark Trimp (beide koningen
stonden slecht, maar Mark kwam
eerder tot aanval) en FM Jeffrey van
Vliet (won een toren), terwijl Marco de Groot aan een koningsaanval

ten onder ging. Drie remises rondde de wedstrijd af. Bij Simon Groot
was er niet veel aan de hand, terwijl
Dennis van Vliet met een dame tegen toren en loper meer geen gat in
de verdediging kon vinden. Ben de
Leur moest vluchten in een toreneindspel met een pion minder, maar
verdedigde stug door waarna het
na enige onnauwkeurigheden remise werd. Na deze overwinning staat
de thuiswedstrijd tegen Kennemer
Combinatie 2 op het programma.
Schaakclub AAS schaakt van begin
september tot eind mei op de vrijdagavond in de Doopsgezinde Kerk
in de Zijdstraat 53. Training en les
wordt gegeven van 19.00 tot 20.00
uur, daarna start de competitie tot
01.00 uur. Voor meer informatie:
AJ Keessen (competitieleider), tel.
0297-324459 of Henk Noordhoek
(secretaris), tel. 0297-268954. Homepage: http://www.aas.leisb.nl.

Trampolinespringen

Twee keer goud en zilver
voor Omnia bij Oldies Cup
Aalsmeer - De jaarlijkse internationale Oldies Cup trampolinespringen
werd zaterdag in Den Bosch gehouden en was weer een geweldig succes. Ruim 100 dames (28+) en heren (30+) lieten zien dat ze in wedstrijdverband nog goede oefeningen
kunnen springen. De deelnemers
kwamen voornamelijk uit Duitsland,
maar ook Nederland was goed vertegenwoordigd met circa 20 springers. Van Aktief Paterswolde, Omnia 2000 Aalsmeer, Nika Hoogland,
Sparta Ermelo, Novitas Apeldoorn,
Cleton Sports Apeldoorn en natuurlijk de organiserende vereniging Flikflak Den Bosch. Iedereen had als
doel zo goed mogelijk afspringen van
drie oefeningen, maar natuurlijk ook
genieten van de gezellige sfeer onderling. De Nederlandse ‘oudjes’ deden het prima, er werden 6 medailles
veroverd. In de jongste damesklasse
(geb. 1981-1985) liet Karin de Vries
(Aktief) zien dat ze nog steeds dubbele salto’s met schroeven beheerst
en zij veroverde daarmee goud. Voor
de eerste keer deed van SV Omnia
Renate Verkerk-Kamperman mee en
met veel succes. Een prachtige vijfde plaats met zeer mooie oefeningen en ze liet zien dat ze het nog niet
verleerd was. In de oudste damesklasse (geb. 1960 en eerder) moest
Riet Renting (Omnia) een beetje improviseren in haar oefeningen, maar
ervaren als ze is, bracht ze die wel
tot een goed einde. Als oudste deelneemster pakte ze de eerste plaats!
In diezelfde klasse sprongen Irma
Stiekema (Aktief) en Anneke Milius
(Cleton Sports). Zij waren aan elkaar
gewaagd. Irma sprong de netste oefeningen, Anneke de moeilijkste. De
netheid van Irma gaf de doorslag, en
met 0,5 punten voorsprong eindigde
zij op de tweede plek, Anneke op de
derde plek. In de één na oudste herenklasse (geb. 1954-1959) nam Ron
de Ruiter (Omnia) het op tegen vier
ervaren Duitsers en ook hier gaf de
netste uitvoering de doorslag: Ron
pakte de eerste plaats. In de oudste

herenklasse (geb. 1953 en eerder)
was de spoeling dun. Slechts drie
deelnemers, maar wel kanjers! De
oudste (68 jaar) was Roland Berger
uit Duitsland en hij maakte salto’s en
schroefde er nog lustig op los. Zijn
eeuwige rivaal Rien de Ruiter begon
sterk aan de wedstrijd en stond na
de verplichte oefening op plaats één.
In de finale draaide hij een volledige
oefening en hij belandde op plaats
twee. En laten we niet vergeten dat
er van de SV Omnia 2000 twee juryleden aanwezig waren om iedereen de goede punten te geven. Rolf
den Hartog stond er als wedstrijdleider en Petra van Zijverden gaf punten aan de individuele springers en
Frank den Hartog werd ingezet bij
het synchroonspringen. Supporters
waren er natuurlijk ook. Piet van Zijverden, Jeannette de Ruiter en Marijke Harms waren er om alles aan
te moedigen. Met twee man leiding, Anneke Hoogenboom en George Harm, werd er door de leden van
SV Omnia 2000 goede prestatie neer
gezet. George die normaal ook meespringt bij de Oldies was dit jaar geblesseerd, maar is volgend jaar zeker weer van de partij. Na het officiele wedstrijdgedeelte stond een funwedstrijd op het programma. In kledij van de jaren zeventig en tachtig werd ‘antichroon’ gesprongen:
Met z’n tweeën synchroon beginnen, maar daarna zo ongelijk mogelijk een oefening van vijf sprongen
doen. Het was mooi om te zien dat
vele springers er veel werk van hadden gemaakt om zich zo origineel
mogelijk uit te dossen en toch goed
probeerden te springen! Volgend jaar
verplaatst de Oldies-karavaan zich
naar Bielefeld in Duitsland. Gebleken
is weer dat ook op latere leeftijd nog
steeds trampoline gesprongen kan
worden en daar ook nog veel plezier
aan beleefd kan worden. Op maandagavond is er speciaal een training
van 19.00 tot 20.30 uur in de Proosdijhal voor iets ouderen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Zaterdag 5 oktober:
AALSMEER
CB 1 - Aalsmeer 1
AMVJ 2 - Aalsmeer 2
Zeeburgia 2 - Aalsmeer 4
Aalsmeer 5 - VVA/Spartaan 4
Aalsmeer 6 - BZC’13 2
Waterwijk Vet.1 - Aalsm/RKAV.Vet.1

AMVJ VR.1 - Aalsmeer VR.1

spel door Danny en Peter Velleman in
winst worden omgezet. In alle overige partijen waren de Castricummers
te sterk, hoewel Danny nog een 5-gamer speelde (met onder andere een
game van 22-20!) en ook Horst Krassen een tegenstander tot een beslissende vijfde game wist te dwingen.
Maar helaas tevergeefs en dus een
2-8 nederlaag. Ook Bloemenlust 3
moest in de eigen Bloemhof een 2-8
nederlaag incasseren. Het bezoekende GSV Heemstede 3 bleek een matje te groot voor Willem Visser en Dirk
Piet. Alleen Wim v.d. Aardweg boekte
twee knappe overwinningen en redde de Aalsmeerse eer.

Start beachvolleybaltoernooien
Aalsmeer - In The Beach vindt
aanstaande zondag 6 oktober het
eerste beachvolleybal maandtoernooi na de zomer plaats. Nadat alle buiten beachvolleybal toernooien van 2013 zijn afgewerkt kunnen beachers vanaf oktober weer
maandelijks terecht bij The Beach
aan de Oosteinderweg 247a. Deelname is voor iedereen en op elk
gewenst niveau toegankelijk, van
het hoogste 2 x 2 niveau tot een

gezellig 4 x 4 toernooi. Per categorie is er plek voor 18 teams, zij zullen deze maand strijden om prijzen die beschikbaar worden gesteld door de toernooisponsor.
Deelnemen aan het maandtoernooi? Surf snel naar de website
www.beach.nl of stuur een mail
naar sportief@beach.nl. Wees er
snel bij, want het loopt al weer
storm met de aanmeldingen voor
dit toernooi!

14.45 u.

Waterwijk Vet1 - Aalsm/RKAV Vet.1 15.00 u

JONG AALSMEER UNITED

SCW

Junioren
Planten voor de nummers één en twee van de klassieker: Marco (links) en
Bak.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Marco wint klassieker van Bak
Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was de tweede speelavond van het
seizoen van de dartclub Poel’s Eye.
Darters uit Kudelstaart, Aalsmeer, Uithoorn, de Kwakel, Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp wisten de weg
naar het Dorpshuis in Kudelstaart te
vinden. Er waren dus vele zogenaamde derby’s. In het voetbal is ‘een derby’ een begrip. Afgelopen weekend waren er twee, de beladen derby’s in Gelderland tussen NEC en Vitesse en in Friesland tussen Heerenveen en Cambuur. De meest beladen
wedstrijd in het voetbal is echter geen
derby, maar de wedstrijd tussen Ajax
en Feijenoord, de clubs met de meeste aanhang door heel Nederland. Deze wedstrijd wordt ook wel de klassieker genoemd. In het Dorpshuis is
echter een derby en Klassieker in één;
de wedstrijd tussen Marco Cornelisse en Bak. Deze ‘vete’ dateert al uit
het eerste seizoen toen zij twee keer
tegenover elkaar stonden in de finale. Beiden wonnen één keer. Een seizoen later won Marco alsnog voor de
tweede keer. Pas twee seizoenen later stonden zij weer tegenover elkaar
in de finale waarbij Bak de ‘gelijkmaker’ wist te scoren. Gek genoeg kwamen zij elkaar vervolgens velen malen
tegen voor het dartsbord, maar zeven
seizoenen lang niet meer in de ‘grote finale’. Ondertussen wonnen zij wel
meerdere titels. Marco werd drie keer
clubkampioen, Bak één keer. Daarentegen werd Bak drie keer koppel
kampioen tegenover Marco één keer.
Marco won echter weer de Open Kudelstaart, terwijl Bak twee keer als
tweede eindigde. Kortom, het werd
weer eens tijd om deze legendarische strijd een vervolg te geven. Op
de afgelopen speelavond stonden zij
dan eindelijk weer tegenover elkaar in

de grote finale’. Het werd een mooie
wedstrijd. Bak miste enkele dubbels
om op een 2–0 voorsprong te komen
wat achteraf een dure ‘fout’ bleek,
want Marco gaf daana geen leg meer
af. Marco werd dus de tweede winnar van dit seizoen. Het verschil met
het voetbal was echter wel dat Marco en Bak na afloop niet door de politie in bedwang gehouden moesten
worden, maar gewoon gesamenlijk
lachend op de foto gingen. Het was
echter niet alleen ‘Marco en Bak’ wat
de klok sloeg in het Dorpshuis, maar
er waren, zoals reeds gemeld, darters
uit alle windstreken gekomen. Bijvoorbeeld Davey Mosees en Ronald
Baars, zij strandden in de halve finale.
Zoals gewoonlijk bij de Poel’s Eye waren er nóg drie niveaus. Remco Maarse won het tweede niveau door de finale te winnen van Rene Kruit. Een
speciale vermelding gaat naar Wilco
van Det en Wim Könst, die knap in dit
hoge niveau de halve finale wisten te
halen. Huib Gootjes won de B Winnaarronde, Angelique Maarse werd
tweede. De B Verliezerronde finale
won Tjitte Miedema van Martin Bax.
De hoogste uitgooi van de avond was
een mooie 130 finish van Davey Monsees. Tot slot mocht Jan Berk gooien
voor de Triple Pot, maar hij vond helaas de juiste triple niet. Op de website www.poelseye is een filmpje van
deze poging te zien, plus alle andere
relevante informatie over de dartclub.
De volgende speelavond is volgende
week vrijdag 11 oktober. Vier nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft
een open deuren beleid, lidmaatschap of van te voren opgeven is niet
nodig, u bent van harte welkom.

J.A.United A1 – Almere A1
14.30 u
J.A.United A2 – Zandvoort A1
12.30 u
J.A.United B1 – IJmuiden B2
14.30 u
J.A.United B2 – Hillegom B2
11.30 u
J.A.United B3 – HBC B4
11.30 u
HerculesZaandam C1 - J.A.United C1 11.00 u
J.A.United C2 – DIOS C2
12.30 u
J.A.United C3 – Fortius C1
14.30 u
Waterwijk C3 - J.A.United C4
15.00 u

Pupillen
OlympiaHaarl. D1 - J.A.United D1
RCH D1 - J.A.United D2
VVC D4 - J.A.United D3
J.A.United D4 – Arsenal D3
BSM D2 - J.A.United D5
HBC D5 - J.A.United D6
J.A.United E1 – DSS E1
J.A.United E2 – Swift E2
ZuidoostUnited E2 - J.A.United E3
J.A.United E4 – RKDES E2
Legm.vogels E7 - J.A.United E5
Pancratius E8 - J.A.United E6
J.A.United E7 - Kon.HFC E 11
Badh.dorp E2 - J.A.United E8
J.A.United E9 – Legm.vogels E 10
Sp.Martinus E 11G - J.A.United E10
Zwanenburg E5 - J.A.United E11
J.A.United F1 – DIOS F1
Kon.HFC F4 - J.A.United F2
Hoofddorp F4 - J.A.United F3
J.A.United F4 - Pancratius F6
J.A.United F5 – Arsenal F4
Legm.vogels F7 - J.A.United F6G
J.A.United F7G – Roda’23 F 11
Hertha F3 - J.A.United F8

10.00 u
11.15 u
9.30 u
11.15 u
11.15 u
8.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
9.00 u
10.15 u
11.00 u
10.30 u
11.00 u
14.00 u
9.00 u
9.00 u
11.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
13.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
Tos Actief MA.1 - J.A.United MA.1
GeuzenM’meer MB.2-J.A.United MB.1
Spaarnwoude MC.1 - J.A.United MC.1
J.A.United MD.1 - ADO’20 MD.1
Roda’23 ME.1 - J.A.United ME.1

12.30 u
10.15 u
11.30 u
11.00 u
10.45 u

RKDES

Pupillen
Zuidoostunited D2 - RKDES D1
ADO’20 D6M - RKDES D2
SCW D2 - RKDES D3
RKDES D4 – Pancratius D7
Amstelveen E1 - RKDES E1
J.A.United E4 - RKDES E2
VVC E4 - RKDES E3
RKDES E4 – Pancratius E 11
RKDES E5 – Overbos E 12
RKDES F1 – Hoofddorp F2

13.00 u
11.30 u
9.00 u
11.00 u
10.30 u
9.30 u
9.30 u
11.00 u
9.30 u
11.00 u

13.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – KDO MB.1
RKDES MC.1 – RCH MC.1
Overbos MD.2 - RKDES MD.1

RKAV

10.00 u
11.00 u
9.30 u
8.30 u
9.30 u
13.00 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Nootdorp VR.1

Vrouwen

SCW 1 – Kon.HFC 1
SCW 2 – CSW 3
SCW 3 – DVVA 8
ZSGO/WMS 2 - SCW 4
SCW 5 – Overamstel 6
SCW Vet.1 – AJAX Vet.1
Parkstad Vet.1 - SCW Vet.2
De Wherevogels Vet.1 - SCW Vet.3

13.00 u
11.00 u
9.15 u

14.30 u
12.00 u
15.00 u
12.30 u
12.20 u
15.00 u
14.30 u
14.00 u

Junioren
SVIJ A2 - SCW A1
Amstelveen B1 - SCW B1
SCW C1 – RAP C2
UNO C4 - SCW C2

14.00 u
12.30 u
10.30 u
12.00 u

Pupillen
Hoofddorp D6 - SCW D1
SCW D2 – RKDES D3
SCW E1 – KDO E1
Roda’23 E 11 - SCW E2
Sp.Martinus E 10 - SCW E3
SCW F1 – Overbos F2
SCW F2 – NFC F2
SCW F3 – KDO F5

11.30 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
13.15 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Altius VR.2

12.15 u

Meisjes
SCW MC.1 – Kon.HFC MC.1

10.00 u

Zondag 6 oktober:
RKAV
RKAV 1 - CTO’70 1
RKAV 2 – Nieuw West 2
RKAV 3 – Zeeburgia 3
Swift 8 - RKAV 4
Ouderkerk 3 - RKAV 5
Sp.Martinus 6 - RKAV 6

14.00 u
11.00 u
11.30 u
13.00 u
12.00 u
15.00 u

RKDES
Diemen 1 - RKDES 1
Houten 2 - RKDES 2
RKDES 4 – Kampong 5
Swift 6 - RKDES 5
Ouderkerk 4 - RKDES 6
Ouderkerk 7 - RKDES 7

14.30 u
11.00 u
12.00 u
15.00 u
12.00 u
14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Alliance’22 A1
RKDES B1 – NFC B1
RKDES B2 – Pancratius B3
AFC C2 - RKDES C1
RKDES C2 – SDW C1

12.00 u
11.00 u
14.00 u
9.00 u
12.00 u

Foto: Jaap Maars

Dartavond in Middelpunt
Aalsmeer - Er is goed gespeeld afgelopen dinsdag tijdens de wekelijkse dartavond. De dartpijlen van
Tibor Hogervorst kwamen in ’t bord
daar waar hij ze wilden en moest
hebben en zo behaalde hij dan ook
de eerste plaats. Op de hielen gevolgd door Ted van Galen die tweede werd en op drie is Franklin Dolk
geëindigd. Mee darten kan voor 2
euro per avond per persoon als lid
van buurtvereniging Oostend. Het

lidmaatschap is 10 euro per jaar en
voor dit bedrag kan aan alle activiteiten van de buurtvereniging deelgenomen worden. Niet-leden mogen de dartpijlen ter hand nemen
voor 2,50 euro per avond. Onder andere wordt van deze bijdragen de
huur van het gebouw betaald. Nieuwe darters zijn welkom. Er wordt
elke dinsdag vanaf 20.00 uur gespeeld in ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 55.

ZABO ronde 2 in Bloemhof

Eerste overwinning voor
Bloemenlust 1 in Purmerend
Aalsmeer - Na twee gelijke spelen in
de eerste wedstrijden heeft Bloemenlust 1 de eerste overwinning van het
seizoen geboekt. In Purperend kwamen de bezoekers uit Aaslmeer eerst
op een 3-1 achterstand, maar via 4-2
werd na een indrukwekkende inhaalrace alsnog met 4-6 gewonnen van
TSO 3. Bart Spaargaren bleef met
drie overwinningen ongeslagen en
Ed Couwenberg was twee maal succesvol. Frans Ravesteijn zorgde voor
het belangrijke zesde punt. Bloemenlust 2 begon goed tegen Castricum
1 met een overwinning van Danny
Knol (11-8 in de vijfde game). Maar
daarna kon alleen nog het dubbel-

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
15.00 u

DIOS F4 - RKDES F2
RKDES F3 – RAP F2
RKDES F4 – VVC F7
UNO F 10 - RKDES F5
RKDES F6 – RKAVIC F5
Abcoude F 10 - RKDES F7

Aalsmeer - De zaalvoetbalcompetitie van de ZABO is vorige week zaterdag van start gegaan met het 38e
seizoen. De eerste speelronde vond
plaats in sporthal de Bloemhof en de
uitslagen waren als volgt: Heemhorst
Watersport tegen LEMO 5-10. LEMO Gaat Los tegen Holex 2-3. Amsec Beveiliging tegen Piller Sport 2-0.
Schijf Grondboringen tegen Polonia
Aalsmeer 10-0 en La Furia Roja tegen
VVZS 1-2. De ZABO competitie wordt

zaterdag 5 oktober voortgezet met
speelronde 2. Plaats van strijdtoneel
is wederom sporthal de Bloemhof
aan de Hornweg. Publiek is welkom
en de toegang is gratis. Om 18.35 uur
speelt Piller Sport tegen LEMO. Om
19.20 uur Heemhorst Watersport tegen LEMO Gaat Los. Om 20.05 uur La
Furia Roja tegen Amsec Beveiliging.
Om 20.50 uur Polonia Aalsmeer tegen
VVZS en om 21.35 uur tenslotte Holex
tegen Schijf Grondboringen.

PACA aan start van Damloop Zondag vinzwemwedstrijden
Aalsmeer - Voor de vierde keer liep PACA dit jaar mee met de Dam-totDamloop. Het PACA-team bestond onder andere uit: Arie van der Zwaard,
Wil Hofman, Nico Hofman, Jossy Meister, Linda van de Winkel, Josette Fransen, Auke Ham, Mayke Kummer en huisarts Marieke Bon. Het was een geweldige dag met sportieve prestaties van alle deelnemers! Volgend jaar staat
PACA zeker weer aan de start.

Aalsmeer -Aanstaande zondag 6 oktober om 14.30 uur bijt de vinzwemploeg van Oceanus het spits af met
de eerste wedstrijd van dit seizoen.
Vinzwemmen is een razendsnelle en
energieke sport. Het team van Oceanus traint alweer heel wat jaar enthousiast op de zaterdagmiddag van
13.00 tot 14.30 uur. De keus om wedstrijden te zwemmen of voornamelijk
recreatief te zwemmen is aan de leden zelf. De sfeer tijdens de wedstrijden is echter zo goed, ook tussen de
verenigingen onderling, dat bijna het
hele team deelneemt. De wedstrijd die
zondag aanstaande gezwommen gaat
worden, is de eerste van een reeks die
elke keer door een andere vereniging
georganiseerd wordt. Op deze manier
doorkruisen de zwemmers het hele
land. Er worden diverse afstanden gezwommen maar ook monovin en bi-

fin wisselen elkaar af. Zelfs bestaat
de mogelijkheid om met perslucht te
zwemmen of 25 en zelfs 50 meter onder water zonder perslucht. De wedstrijden zijn een goede graadmeter
om op persoonlijk vlak de progressie
bij te houden, maar zijn natuurlijk ook
een prima manier om te kijken hoe de
zwemmer op landelijk verenigingsniveau presteert. De informatie van de
wedstrijden is een goed uitgangspunt om te gebruiken tijdens de Nederlands Kampioenschappen in Eindhoven in juni 2014. Wie het leuk vindt
om deze spectaculaire sport eens te
zien is aanstaande zondag van harte welkom in zwembad De Waterlelie
aan de Dreef. De wedstrijden starten
om 14.30 en worden rond 16.15 uur
afgerond. Ook is het altijd mogelijk om
eens een training bij te wonen of zelf
mee te zwemmen.

alle woningen zijn afgebouwd, dus u kunt

kant en klaar wonen
voor slimme vogels

ingerichte modelwoning
(waterfrontwoning)

kant en klaar wonen in mijdrecht
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kant en klaar wonen
voor slimme vogels

lekker groot terras
aan het water
mooie
doorkijkjes...

handig zo’n eigen
parkeerplek onder je entree!

kant en klaar wonen
voor slimme vogels

De Grutto is geen nieuwbouwplan meer
maar een inmiddels volledig gerealiseerde wijk. Alle woningen zijn gereed, alles
is bestraat en verlicht, de bouwsteigers
zijn verwijderd en de bouwers zijn klaar.
Kortom: De Grutto is af! Nou ja, bijna.
De Grutto is pas echt af als ú er woont!
Tijd om eens een kijkje te gaan nemen
hoe mooi het geworden is: de opzet, het
materiaalgebruik, de indeling, het uitkant en klaar wonen
zicht, de ruimte,
het water,
voor slimme
vogelshet dek...
Tijdens de NVM Open Huizen Dag op
5 oktober kunt u – zonder afspraak –
de woningen bezichtigen. In de modelwoning, Zwaluw 15, is de makelaar aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

dat ruime dek vormt
een gezellig pleintje

Dorpsstraat 14
3641
Mijdrecht
kantec
en klaar
wonen
voor slimme vogels
t 0297 21 29 87
info@vidamakelaars.nl
www.vidamakelaars.nl

heerlijk lichte ruimte
kant en klaar wonen
- kijk zelf maar! voor slimme vogels

een kijkje nemen kan ook op: www.degruttomijdrecht.nl

Eenzaam?

Gratis kennismaking

Kom naar langste eettafel

High intensity work-out
in 30 minuten!
Regio - Waarschijnlijk heb je weleens gehoord van Insanity, een extreem thuisprogramma waarbij deelnemers tot het uiterste worden gedreven met een work-out voor de
televisie. Artsen waarschuwen onervaren sporters: “Dit is levensgevaarlijk en kan blessures veroorzaken.”
Amstelhof Sport & Health Club biedt
een veilig alternatief onder begeleiding van getrainde instructeurs. In
een 30 minuten durende team workout (GRIT) worden met behulp van
een barbell, gewichtschijven en een
step alle belangrijke spiergroepen
aangepakt. Een GRIT sessie geeft
je in slechts 30 minuten een full body work-out! Wie wil dat niet? Een
GRIT sessie zorgt ervoor dat je super snel super fit wordt, daagt je uit
om je fitnessgrenzen te verleggen,
geeft een boost aan je stofwisseling
en zorgt dat je ook uren na de training nog calorieën verbrandt. High

intensity training is de snelste manier om vet te verbranden, met behoud van spiermassa. Donderdagavond 17 oktober organiseert Amstelhof Sport & Health Club een dag
waarop je kosteloos GRIT High intensity training kan uitproberen. Alleen of samen met een vriend/vriendin! GRIT Strenght wordt gegeven
van 19.00 tot 19.30 uur, GRIT Plyo
van 19.45 tot 20.15 uur en GRIT Cardio van 20.30 tot 21.00 uur. Bij elk
programma kunnen vijftig personen
deelnemen. Je kunt je kosteloos inschrijven voor één of meerdere lessen. De lessen zijn pittig, dus om aan
meerdere lessen mee te doen is het
noodzakelijk dat je in goede conditie bent. Inschrijven is telefonisch
mogelijk via: 0297-531855. Amstelhof Sport & Health Club is gehuisvest aan de Noorddammerweg 30 in
Uithoorn. Meer informatie op www.
amstelhof.com

Zaterdag open dag Dierenartsen
Uithoorn - Op zaterdag 5 oktober
wordt voor de tweede keer een landelijke open dag Dierenartsen georganiseerd. Verspreid over het land
doen dierenartsenpraktijken hun
deuren open om te laten zien hoe de
dierenartsen in Nederland zorgen
voor mens en (huis)dier. De praktijken bieden een kijkje achter de
schermen van veterinair Nederland.
Dierenarts Annemieke Calis op het
Amstelplein 3 in Uithoorn doet ook
mee met de landelijke open dag en
opent haar deuren tussen 10.00 en
16.00 uur. “De voorbereidingen zijn

al in volle gang. We hebben natuurlijk rondleidingen door de praktijk.
Maar ook een prijsvraag met als
hoofdprijs drie maanden gratis voer
voor uw hond, kat, konijn of cavia.
Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. En na afloop ontvangt
iedere bezoeker van ons een leuke goodiebag”, laat Annemieke weten. De landelijke open dag Dierenartsen wordt georganiseerd door
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en
de beroepsvereniging van dierenartsen.

t weed.nl 3632-13

U bent van harte welkom!

an
U bent v kom!
l
harte we

Aalsmeer - Voelt u zich Eenzaam?
Kom aanstaande zaterdag 5 oktober naar het gemeentehuis van
Aalsmeer en eet mee aan de langste tafel van het jaar. In Aalsmeer
voelen veel mensen, zowel jong als
oud, zich eenzaam. Net als ruim 1,6
miljoen andere Nederlanders. Maar
niet op 5 oktober, want dan eet iedereen gezellig met elkaar. Kom erbij en eet mee. Wel aanmelden,
want vol is vol. Na de vitaliteit 50+
markt wordt in de burgerzaal het diner voor mensen die zich eenzaam
voelen geserveerd. De inloop met
een persoonlijk ontvangst is vanaf
19.00 uur. Om 19.30 opent wethou-

der Ad Verburg van Zorg en Welzijn
Ad Verburg de tafel. De kok blijft
nog even geheim, maar hij zet sowieso iets culinairs neer en de muziek wordt verzorgd Xing uit het
hart. Om 21.15 uur worden de kaarsen weer uitgeblazen. Thanda verliesverwerking organiseert in de
Week tegen Eenzaamheid deze activiteit in Aalsmeer, omdat eten verbindt en inspireert. Aan het diner
zijn geen kosten verbonden. Vooraf aanmelding is vereist en kan bij
Debby Albers via debby@thanda.nl
of 06-538013 80. Kijk op samentegeneenzaamheid.nl voor meer informatie.

Tiende benefietconcert
voor kinderen in Nepal Ledenvergadering en veiling

Aalsmeer - Op zaterdag 2 november vanaf 20.00 uur wordt voor de
tiende maal het benefietconcert
voor kinderen in Nepal georganiseerd. Het jaarlijkse evenement vindt
weer plaats in De Oude Veiling in de
Marktstraat. Tien jaar geleden werd
het kinderhuis ‘Chitwan house’ van
de stichting Ketaaketighar Nepaalma geopend. De opbrengst van de
eerste benefietavonden zijn besteed
aan dit kinderhuis. Het gaat uitstekend met de kinderen van Chitwan
house. Er wonen inmiddels 18 kinderen. Het huis is aan een opknapbeurt toe. Dit jaar zal de helft van de
opbrengst besteed worden aan een
nieuwe vloerbedekking in de eetzaal
en aan de aanleg van leidingen voor
zonnepanelen. De andere helft van
de opbrengst zal dit jaar besteed
worden aan de inrichting van twee
klaslokalen voor Sapana school. Vorig jaar konden van een deel van de
opbrengst 27.000 stenen worden gekocht, zodat met de bouw van deze school gestart kon worden. Hier
zal aan de armste kinderen in deze streek goed onderwijs geboden
kunnen worden, waarbij onder andere veel aandacht besteed gaat

Tuinchef Cees in
Door de Mangel

Aalsmeer - Het programma ‘Door
de Mangel’ op Radio Aalsmeer ontvangt maandag 7 oktober in de vijfde uitzending opnieuw een interessante gast. De Historische Tuin-medewerker Cees van Dam is te gast.

worden aan hygiëne en gezondheid. Ook zullen de klassen minder
vol worden en zal er goed lesmateriaal aangeschaft worden. Het tiende
benefietconcert zal een bijzondere
avond worden mede door een optreden van de groep ‘United by Music’ uit Sliedrecht. Hun naam geeft
al aan dat muziek verbindt en deze
avond dus ook met kinderen in Nepal. Deze zeer getalenteerde groep
muzikanten met een verstandelijke beperking wordt door de stichting United By Music opgeleid in
de bluesmuziek. Er worden veel optredens voor hen verzorgd in binnen en buitenland met onder andere als doel te kunnen integreren
als volwaardige mensen in de samenleving. Natuurlijk zullen bekende Aalsmeerse muzikanten niet ontbreken deze avond, zoals De Klught,
Sas and friends, Sasja Brouwers en
niemand minder dan DJ Kees Markman, die de avond swingend af zal
sluiten. Een afwisselend programma
dus, met voor ieder wat wils, waarbij de Nepalese sfeer niet vergeten
zal worden. Voor het volledige programma: www.nepalbenefiet.webs.
com.

De tuinchef van deze museumtuin zal
op luchtige wijze bevraagd worden
over onder andere zijn werkzaamheden voor de Historische Tuin. Kortom er wordt een portret geschilderd
van deze hovenier, die al meer dan 25
jaar werkzaam is voor het tuinbouwmuseum. ‘Door de Mangel’ wordt uitgezonden tussen 19 en 20 uur via de
ether op 105.9 FM, kabel op 99.0 FM

bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 7 oktober houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar maandelijkse bijeenkomst in het Parochiehuis in de Gerberastraat 6. Deze avond begint om
20.00 uur, maar de zaal gaat al om
19.15 uur open, zodat verzamelaars
vooraf kunnen kijken wat op de veiling, aan postzegels wordt aangeboden. De avond wordt begonnen
met de algemene ledenvergadering. Daarna volgt de gebruikelijke
maandelijkse veiling In de oktoberveiling zitten zegels uit Nederlandse, Nederlandse Antillen, België,
Cyprus, Engeland, IJsland, Suriname en diverse stockboeken. Verder
zijn er circa 85 nieuwe stokboeken
met zegels voor slechts 5 cent om in

te snuffelen. Tevens is een verzameling te zien van de heer van Meurs
over honden. Heel veel verschillende rassen heeft hij verzameld. Echt
de moeite waard om naar te kijken.
Verder wordt deze avond ook een
loterij gehouden waar onder andere planten mee te winnen zijn. Iedere belangstellende is welkom. Voor
meer informatie: www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

Kienavond in Dorpshuis
Kudelstaart - Volgende week donderdagavond 10 oktober organiseert
de Supporters Vereniging Kudelstaart
de eerste kienavond van het nieuwe seizoen. Veertig fantastische prijzen liggen te wachten op een nieuwe
eigenaar. Wie het snelst zijn of haar
kienblaadje vol heeft mag als eerste
een keuze maken uit de vijf prijzen, die
in elke ronde te winnen zijn. Ook dit
seizoen worden extra prijzen weggegeven, voor bijvoorbeeld het onderste
of bovenste rijtje. Na vier ronden komt
er een pauze om even te genieten van

een kopje koffie of een drankje. Als
de acht ronden gespeeld zijn komt de
knaller van deze avond, een superprijs
met een waarde van ongeveer 125 euro. Laat U verrassen en neem een of
meerdere prijzen mee naar huis. U
bent van harte welkom en neem ook
uw buurvrouw, vriend, vriendin of een
familielid mee. De kienavond begint
om 20.30 uur en vindt plaats in het
Dorpshuis van Kudelstaart. Voor alle datums van het nieuwe seizoen kan
gekeken worden op www.desupportersverenigingkudelstaart.nl.
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Start schaatsseizoen VZOD
Kudelstaart - Met een uitermate geslaagd fietsweekend in de Limburgse
heuvels, is vorig weekend het fietsseizoen bij schaatstrainingsgroep
VZOD afgesloten. Vanaf nu gaat alle
aandacht weer naar het (kunst)ijs. Afgelopen vrijdag konden de abonnementen voor de diverse trainingsuren
op de ijsbaan te Haarlem, worden opgehaald. Na een korte ledenvergadering werd de avond voortgezet met
een bijzonder interessante spreker:
ijsmeester Frank Zuurendonk. Frank
is één van de vier ijsmeesters van
de ijsbaan Haarlem die gedurende
het schaatsseizoen de ijsvloer in een
perfecte conditie proberen te houden. Haarlem wordt in schaatsenrijderskringen niet voor niets het ”Heerenveen van het Westen” genoemd.
Een goede ijsvloer begint met goed
onderhoud en dat vindt grotendeels
plaats tijdens de zomer. Ook dit jaar
is er weer flink geïnvesteerd in allerlei technische, maar vooral ook milieuvriendelijke verbeteringen. Zo
wordt de baan nu voornamelijk gekoeld met co2 in plaats van het traditionele ammoniak en is er nu een
elektronische Zamboni aangeschaft.
Aan de hand van vele foto’s liet Frank
zien wat er allemaal bij komt kijken
om de ijsvloer beetje voor beetje op
te bouwen. Een belangrijk onderdeel

is het kleur geven aan de baan. Voor
de inrijbaan is dit jaar een keer voor
oranje gekozen terwijl de wedstrijdbaan zoals gewoonlijk wit is gekalkt.
Ook de belijning wordt elk jaar opnieuw op de baan geplakt en daarna
ingevroren. Dit seizoen is er zelfs een
vlag met IJsbaan Haarlem erop in het
rechte eind te zien. De nieuwe dweilmachine is net als de oude Zamboni, weer supersnel, zodat de baan na
elk uur in maximaal 15 minuten gedweild kan worden. Dat de ijsmeesters elke mogelijkheid benutten om
de baan nog schoner en nog sneller
te maken, mag blijken uit het laatste
nieuwtje: Vanaf dit jaar wordt osmose-water gebruikt. De eerste dweilproeven gaven een veelbelovend
resultaat te zien: een supergladde prachtig uitziende ijsvloer. Volgens ijsmeester Frank zijn ze nog in
de leerfase, maar gaat het osmosewater zeker bijdragen aan nog beter
ijs dan de gebruikers al gewend zijn.
Intussen is de ijsbaan sinds zaterdag
28 september weer open en zijn de
eerste trainingen gegeven. Voor komend weekend staan de eerste langebaan wedstrijden op het programma. Aan Frank en zijn collega’s zal
het niet liggen: het ijs zal er perfect
bij liggen! Voor foto’s en meer verslagen zie www.stgvzod.nl.

Handbal

Dames Aalsmeer te wisselvallig
Aalsmeer - Zaterdag traden de dames van FIQAS Aalsmeer in een
thuiswedstrijd aan tegen E&O uit
Emmen. In de beginfase van de
wedstrijd gaven de ploegen elkaar
weinig prijs: na tien minuten speeltijd stond er een stand van 5-5 op
het scorebord. Ook bij 8-8 in de
achttiende minuut was de score nog
volkomen in evenwicht, maar in de
laatste vier minuten van de eerste
helft raakte FIQAS de greep op de
wedstrijd kwijt, kwam op een achterstand van vier doelpunten (9-13)
en dat bleek later beslissend geweest te zijn voor de einduitslag.
Jammer genoeg was de achterstand
te wijten aan slordigheden en fouten, waarvan E&O dankbaar profiteerde.
Het begin van de tweede helft gaf
hetzelfde beeld te zien als in de laatste minuten van de eerste helft: FIQAS maakte (te) veel technische
fouten en was bepaald niet scherp
in de afronding van de aanvallen.
Daarin werd (te) vaak de een op
een situatie gezocht en was er te
weinig sprake van gezamenlijk uitgespeelde aanvallen. Hierdoor bedroeg de maximale achterstand na

tien minuten zeven doelpunten: 1118. Die marge bleef tot de twintigste
speelminuut in stand: 16-23. Vanaf
dat moment was er nog maar één
ploeg die speelde. Vanuit een betere verdediging krabbelde FIQAS
Aalsmeer overeind. De dames profiteerden eerst van een overtalsituatie en kropen vervolgens punt voor
punt dichterbij, waardoor de slotfase van de wedstrijd erg spannend
werd. In de 28e minuut werd de 2224 op het bord gezet, zodat met nog
bijna twee minuten speeltijd nog alles mogelijk leek. Een tijdstraf aan
FIQAS-kant maakte aan de illusies
van de Aalsmeerse dames een eind.
E&O speelde de wedstrijd rustig uit,
boekte zodoende een 22-24 zege en
nam de twee punten mee de bus in
voor de lange terugreis naar Emmen. FIQAS Aalsmeer kan vechtlust
en inzet niet verweten worden; het
zal in het vervolg van de competitie
de kunst zijn om een gehele wedstrijd het niveau te halen, wat in de
eerste en de laatste tien wedstrijdminuten gehaald werd. Komende
zaterdag 5 oktober wacht de dames
vanaf 19.00 uur alweer de volgende
sterke tegenstander: Quintus.

Surfen om grote prijs

Dubbel feest zondag bij
Windsurfclub Aalsmeer

BeNeLux Liga handbal

Verlies en winst voor Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekend
werden de eerste internationale ontmoetingen in het kader van
de BeNeLux-League gespeeld. Fiqas Aalsmeer had door de zege op
Volendam eerder in het seizoen de
eerste punten voor die competitie al
behaald, maar moest het nu opnemen tegen Achilles Bocholt, de BeNeLux-winnaar van afgelopen seizoen, en Sportclub NeLo. Met het
oog op de toekomstige ontwikkelingen – volgend seizoen wordt er
een volledige competitie gespeeld
met 12 teams - wordt de BeNeLuxLeague steeds belangrijker. Fiqas
ging in de zaterdagwedstrijd tegen
Bocholt wel zeer voortvarend uit
de startblokken en boekte zodoende een 4-1 voorsprong. Die marge
was ook bij het rustsignaal nog intact: 15-12. Dankzij sterk verdedigend werk en een wel zeer effectieve afwerking van de toegekende strafworpen ging Fiqas Aalsmeer
aan de leiding. Ook na acht minuten in de tweede helft was het gat
nog steeds drie doelpunten: 19-16,
maar drie minuten later had Bocholt
de stand al gelijk getrokken: 1919. Vanaf dat moment was Bocholt,
met vijf Nederlanders in de ploeg
en met twee Nederlanders als trainer/coach, de bovenliggende partij. Enerzijds door de fysieke meerwaarde van de ploeg, waardoor Fiqas veel moeilijker aan scoren toe
kwam en anderzijds door opbouwer
Bart Lenders die met vier scores op
rij zijn ploeg naar een voorsprong
van 26-29 hielp in de 26e minuut. Fiqas had de kracht niet meer om terug te komen en dat bood Bocholt
de kans om de score uit te bouwen
naar de eindstand van 26-32. In de
zondag wedstrijd tegen Sportclub
Nelo (Neerpelt-Lommel), ook al een
ploeg met enkele Nederlanders en
een Nederlandse trainer/coach, was
de start volledig voor de gasten. Na
een achttal minuten keek Fiqas tegen een achterstand van 1-5 aan.
Er werd veerkracht getoond en men
kreeg verdedigend wat meer kijk
op de drie (Hongaarse) opbouwers,

waarvan de midden opbouwer vaak
de cirkel wist te vinden met slimme
steekpassjes. Bij 10-10 kwam Fiqas
langszij en buitte vervolgens vlak
voor rust een overtalsituatie goed
uit, waardoor er bij de rust een voorsprong van 17-15 op het bord stond.
In de tweede helft kon NeLo tot 2120 bij blijven, maar daarna zorgde Fiqas met gevarieerde aanvallen en gesteund op goed verdedigend werk en een goede keeper,
voor een forse tussensprint die 2620 op de borden bracht. Daarmee
bleek het verzet van NeLo gebroken. NeLo coach Nijdam ging wisselen en bracht zijn ‘bank’ in. Fiqas
kon bijkans freewheelend naar het
eindsignaal dat kwam bij een 3427 stand. Opvallend waren de negen doelpunten van Robin Boomhouwer die de vele kansen die hij
op de rechterhoek door zijn medeaanvallers geboden kreeg prima afrondde. Omdat een zege in een internationale ontmoeting drie punten oplevert, heeft Fiqas nu vijf punten en doet daarmee volop mee in
de strijd om de eerste twee plaatsen
die straks recht geven op deelname aan de Final Four, die in Luxemburg gespeeld zullen gaan worden.
De volgende internationale ontmoetingen zijn voor Fiqas Aalsmeer in
het weekend van 16 en 17 november. Dan wordt er gespeeld tegen de
twee Luxemburgse tegenstanders
uit de poule. Aanstaande zaterdag
pakken de mannen de nationale
competitie weer op: met een thuiswedstrijd tegen Tachos. Deze wedstrijd begint om 20.30 uur in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg.
Bekerloting handbal
Het tweede herenteam van Fiqas
Aalsmeer doet mee aan de voorronde van het NHV bekertoernooi. Er is
inmiddels geloot en Fiqas Aalsmeer
2 speelt op 8 oktober een uitwedstrijd bij ’t Fortuin/VVW in Wervershoof. Aanvang 20.00 uur. Dames en
heren 1 stromen in een veel latere
fase in.

Hockey Qui Vive

JB1 op weg naar promotie

Voetbalwedstrijd tegen Nootdorp

Aalsmeer ziet lijdzaam toe
en verliest met 0 - 3
Aalsmeer - Met hetzelfde elftal als
een week geleden toen men een
achterstand nog wist om te buigen
tot een 2-3 winst, lukte dat dit keer
niet. Wel een 0-2 achterstand met
de rust. Dat was dan ook de enige
gelijkenis deze middag met de vorige week. Aalsmeer was geen schim
van zichzelf. Zelfs de vaste waarden
in het elftal – Burak Sitil en Wesley
van Schaik – stonden aan de basis bij twee tegendoelpunten. Zegge en schrijven één grote kans kreeg
Aalsmeer, in de 9e minuut had Salih Yildiz moeten scoren. Alleen voor
de keeper Björn Benard kon hij de
hoek uitzoeken, maar schoot te-

gen de vallende keeper op en daarmee was voor Aalsmeer de koek op.
Nootdorp daarentegen had in de
tweede helft de score verder kunnen laten oplopen als ze iets zorgvuldiger met de vele kansen waren
omgesprongen. Men zal elke week
met 110% inzet moeten werken wil
men in deze afdeling de punten bij
elkaar schrapen. Het zag er de eerste 20 minuten niet slecht uit voor
Aalsmeer. Men was veelvuldig aan
de bal, maar kansen kwamen er niet
uit. Al in de 6e minuut moest Tom
Doeswijk met een blessure gewisseld worden. Mark Ruessing werd
voor hem ingebracht. Het creatieve

De Kwakel - De voorcompetitie
zit er bijna op voor JB1 van Qui Vive. Volgende week zaterdag komt
de mede-koploper Xenios op bezoek voor de beslissende wedstrijd
om rechtstreekse promotie naar de

landelijke Super-B-competitie te
bewerkstelligen. Maar daar moest
eerst de horde op Castricum voor
genomen worden. Castricum staat
net in de degradatiezone en moet
echt punten gaan sprokkelen wil

verdween wel met Doeswijk. Salih
Yildiz kreeg zijn kans in de 9e minuut
maar oog in oog met de keeper faalde hij. Bij Nootdorp waar alles vanaf rechts kwam waren vooral Rashidi Gilkes en John den Dulk gevaarlijk. Toen in de 19e minuut Burak Sitil
door Rashidi Gilkes werd afgetroefd
en de 0-1 achter Ray Smidt schoot
knapte er iets in het elftal. Aalsmeer
trok zich terug op eigen helft en aan
voetballen kwam men niet meer toe.
Toen het in de 40e minuut door een
fout in de verdediging zelfs 0-2 werd
door weer Rashidi Gilkes was men
blij dat de goed fluitende scheidsrechter Hilgersom uit Den Haag er
na 45 minuten een eind aan maakte. De tweede helft bleef Burak Sitil
in de kleedkamer. Serginho Stekkel
werd voor hem ingebracht. Al in de
46e minuut kreeg Ricardo Siebring
de kans om de score te verhogen. Hij
kopte over. Het bleek uitstel van executie. Want in dezelfde minuut troefde John den Dulk de achterhoede

van Aalsmeer af en scoorde in de uiterste hoek 0-3. Aalsmeer kwam er
in de tweede helft niet meer aan te
pas. De hoogtepunten waren de 57e
minuut – Tim Millenaar haalt een
schot van de doellijn, 60e minuut –
Ray Smidt voorkomt een doelpunt op
een inzet van Roger Kokee, 65e minuut - Dirk Jan van der Meer haalt
een inzet van John van den Dulk van
de lijn. Dat waren de hoogtepunten
in een bloedeloze tweede helft. Wissel 74e minuut: Indy van Koert voor
Wesley van Schaik. Invaller Melvin Sie van Nootdorp kreeg nog een
open kans in de 88e minuut, maar
Ray Smidt voorkwam zoals zo vele
malen deze wedstrijd een doelpunt
en mocht Aalsmeer na 90 minuten
blij zijn dat het bij 0-3 bleef. Komend
weekend 5 oktober gaat Aalsmeer
naar Bergschenhoek. B.V.C.B. is de
volgende tegenstander. Aanvang
wedstrijd 14.30 uur. Locatie; Sportpark De Sporthoek aan het Sporthoekpad 1. Jack van Muijden

Aalsmeer - 2013 is een jaar geweest waar de WSCA met veel positiviteit kan terugkijken. Er zijn geslaagde open dagen geweest, er
is actief meegedaan aan de eerste
Westeinder Water Week en aan de
Havendagen. Op de Surf Academy,
hebben leden in de laatste schoolweek 82 middelbare schoolkinderen aan de Windsurfsprot kunnen laten wennen. Inmiddels zijn ook de
wedstrijden van de Holland Windsurfing en de Oude Deuren Surf cup
een groot succes geweest. Het is opvallend hoeveel herintreders er weer
zijn gaan surfen en deze herintreders nemen in hun kielzog ook hun
kinderen mee. Mede hierdoor groeit
de club dit jaar meer dan andere jaren en het aantal jeugdleden is verviervoudigd. Inmiddels zijn er diverse jeugdleden die aan de Bic Techno
(voorloper van de Olympische klasse) trainingen meedoen en nu ook
wedstrijden gaan varen. Druk was
het op het surfeiland ook omdat de
eenheidsklasse Kona en De Supventure hun thuisbasis op de WSCA hebben. Kortom een heel leuk
en druk windsurfjaar. Aan het einde van het zomerseizoen organiseert de club de langste surfwedstrijd van Nederland, de Grote Prijs
van Aalsmeer (GPA). De GPA wordt
gevaren op 6 oktober, komende zondag. Dit jaar wordt deze wedstrijd al
weer voor de twintigste keer georganiseerd, wat een viering waard is. Alle vrijwilliger van de club worden die
dag in het zonnetje gezet en kunnen
gaan genieten van een heerlijke barbecue. De GPA wordt in diverse klassen gevaren. Om 12.00 uur gaat de
jeugdwedstrijd van start en om 12.30
uur starten alle anderen. Komen kij-

ken naar dit evenement, mag natuurlijk altijd. Tevens gaat de WSCA
op deze 6 oktober het clubgebouw
heropenen. De laatste anderhalf jaar
hebben de vrijwilligers van de club,
onder leiding van Henk Kuiper, de
boxen opslag vernieuwd, de gehele buitenkant en het dak vernieuwd.
Het Vrouwentroost eiland is nu echt
klaar. Het clubgebouw van WSCA is
een beetje de entree van het surfeiland en deze is nu aangepast aan
de bouwstijl van de hier ook gelegen panden van het Westeinder Paviljoen en de Waterskivereniging. Om
de opening kracht bij te zetten, komt
wethouder Gertjan van der Hoeven
van sportzaken het gebouw na de
wedstrijd, om 16.30 uur, heropenen.
Dit doet hij door het nieuwe logo van
de club te onthullen. Tevens zal hij
de prijs aan de allersnelste windsurfer van deze dag uitreiken.

Programma
handbal

Speelavond bij
Allen Weerbaar

Zaterdag 5 oktober, zaal
20.30 u: FIQAS Aalsmeer, heren 1
- Tachos (eredivisie)
Zaterdag 5 oktober, veld
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongen D1
- Havas
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens C2
- SDS’99
10.45 u: FIQAS Aalsmeer, meisjes E2
- Zaanstreek
11.05 u: FIQAS Aalsmeer jongens C1
- Nijenrodes
Zondag 6 oktober, veld
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1
- VOC
10.00 u: FIQAS Aalsmeer, jongens B2
- Aristos
11.05 u: FIQAS Aalsmeer, jongens B1
- Vrone

Aalsmeer - Op maandag 7 oktober
houdt buurtvereniging Allen Weerbaar de volgende speelavond. Klaverjassen en jokeren staan op het
programma en er wordt gekaart
in het Middelpunt in de Wilhelminastraat. Om 20.00 uur worden de
kaarten verdeeld. Vanaf 19.30 uur
is de zaal open voor inschrijving en
koffie of thee. De winnaars van de
vorige keer zijn Maarten vd Vaart
met 5074 punten, Ton Könst met
5061 punten en Tiny Buwalda met
5048 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan Jan de Nooij. Bij het jokeren was de hoogste eer voor Emmy Schuit. Zowel trouwe leden,
maar ook nieuwe gezichten zijn
welkom op de speelavond.

het niet in de problemen komen.
Dat was ook duidelijk te merken.
Castricum trok zich vanaf het eerste fluitsignaal terug op eigen helft
om het Qui Vive zo lastig mogelijk
te maken. Zij waren natuurlijk gewaarschuwd door de grote uitslagen van Qui Vive in de wedstrijden hiervoor. Desondanks kwam
Qui Vive B1 met 0-2 voor. Castricum volhardde echter in stug en
gegroepeerd verdedigen en ontregelde steeds meer het spel van Qui
Vive wat steeds vaker tegen zichzelf speelde. Spelmakers als Barry Huls en Ruben Soerel waren na
de wedstrijd in het geheel niet tevreden over hun eigen spel. In de
tweede helft sloeg Castricum echter van zich af en kreeg wat het

hoopte, de anschlustreffer uit een
counter. Een prachtig doelpunt, via
de kruising achter keeper Maarten
de Lange uit Uithoorn: 1-2 en de
stress keerde weer terug vertelde
de manager van Qui Vive. Gelukkig werd het daarna snel 1-3 en dit
was tevens de eindstand. Komende zaterdag om 12.30 uur spelt
de JB1 thuis op het sportpark van
Qui Vive aan de Noorddammerweg
de wedstrijd tegen Overbos. Deze
ploeg uit IJmuiden staat in punten
gelijk met Qui Vive, maar de laatstgenoemde heeft een aanmerkelijk
beter doelpuntensaldo. Als Qui Vive wint of gelijk speelt, wacht directe promotie naar de Super-Bcompetitie, een belangrijke stap
voor dit talentvolle team.

Toch winst RKAV op Swift
Aalsmeer - Winnen en toch een
plaats zakken, doe het maar na.
RKAV heeft zondag een zeer knappe
prestatie afgeleverd om bij Swift drie
punten mee te nemen naar Aalsmeer.
Met veel inzet en gedrevenheid wist
de ploeg van trainer Edwin Monnich
de nare smaak van afgelopen weken
weg te spoelen. Op enkele plaatsen
was het team gewijzigd, wat op zich
goed uit pakte. Swift, toch geen kleine jongen, werd de eerste helft goed
vastgezet en dat gaf RKAV de nodige
scoringskansen. De eerste doelrijpe
kans was voor Alexander Goes, maar
de zeer goed keepende doelman van
Swift, Siem Kannekens, wist de inzet
te elimineren. Tot nu waren het twee
ploegen die voor de volle winst gingen. Swift kreeg ook de nodige kansen, maar de zeer solide verdediging van RKAV wist van geen wijken.
RKAV probeerde met man en macht
voor de rust nog op voorsprong te komen, maar ook de verdediging van
Swift wist van geen wijken. Ook Pim
Binkhorst probeerde de kwaliteiten
van doelverdediger van Swift uit, zonder succes overigens. Met de stand

van 0-0 brak de rust aan. De tweede helft was een kopie van de eerste. De thuisclub probeerde er van alles aan om op voorsprong te komen.
Maar, zoals al eerder vermeld, de
RKAV verdediging stond zijn mannetje. Met Fabian Waayman en Eric Jansen als controlerende factor. En dan
was er altijd nog doelman Yannick
Rosenboom, die vastbesloten was om
zijn domein schoon te houden. Barry Springintveld was heel dicht bij de
openingsgoal, maar weer was het net
naast. Alexander Goes was vast van
plan om het er niet bij te laten zitten met die 0-0 stand, met een schitterende spetter probeerde hij de lat
uit. Beide ploegen probeerde er nog
de volle winst er uit te halen, en dat
zag er lang naar uit. Het was een prima voorzet van Joost van der Zwaard
die er voor zorgde dat de inkomende
Alexander Goes voor de 0-1 kon zorgen. Een dik verdiende overwinning
ging mee naar Aalsmeer. Komende
zondag 6 oktober speelt RKAV vanaf
14.00 uur thuis aan de Beethovenlaan
tegen CTO’70.
Theo Nagtegaal
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Teleurstellend gelijk spel
RKDES en Bloemendaal
Kudelstaart – De grote vraag was
of RKDES haar vierde wedstrijd in
deze competitie de trouwe aanhang
wel meer kon bieden dan de start
van deze competitie. Dat moest dan
gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Bloemendaal. De Kudelstaarters bezetten de 5e plaats en Bloemendaal, met slechts een overwinning, op plaats tien. In een zeer teleurstellende wedstrijd deelde beide teams de punten. In een matige wedstrijd, bleven ook de doelpunten uit en beide teams verdienden ook niet meer. De harde wind
speelde een belangrijke rol, beide teams konden hier maar moeilijk mee omgaan. Vooral de lange
bal werd veelvuldig gebruikt, maar
dat pakte niet goed uit. Zo werden
er weinig kansen gecreëerd. Alleen
bij corners ontstond er enig gevaar.
De kracht van de Kudelstaarters
was vooral het verzorgde spel van
achteren. Maar dat lukte niet in deze wedstrijd en was er vooral balverlies. Wel geteld een kans kreeg het
team van Hajo Hendriks de eerste
helft. RKDES spits Daniël Calmez
haalde vanaf de 16 meter met een
links snoeihard uit. Zijn schot ging

rakelings naast. Bloemendaal kreeg
voor rust zelfs de betere scoringskansen. Na rust een zelfde beeld en
optisch gezien waren de bezoekers
iets beter. Bloemendaal aanvaller
Ozan Cocen kreeg een goede kans,
maar RKDES doelman René Jonker
was een sta in de weg.
De RKDES doelman moest daarna geblesseerd uitvallen en werd
vervangen door Danny Wagenhuis.
Beste kans voor RKDES kwam van
Edwin van Maris in de 74e minuut,
hij passeerde met zijn bekende actie zijn directe tegenstander. Zijn inzet was net niet voldoende om de
Kudelstaarters op voorsprong te
brengen. De Kudelstaarters kregen
in de slotfase nog een teleurstelling te verwerken, toen verdediger
Mark Schut een rode kaart kreeg
van scheidsrechter Van Heijningen.
Met tien man eindigde het team van
trainer Hajo Hendriks de wedstrijd.
Deze wedstrijd verdiende geen winnaar en de 0-0 eindstand was dan
ook een terechte eindstand. Programma 6 oktober: Diemen tegen
RKDES, aanvang 14.00 uur.
Ad Verburg

Baanloop: 3 en 5 kilometer
Aalsmeer - Woensdag 9 oktober kan iedereen meedoen met de
maandelijkse 3 en 5 kilometer baanloop bij AVA. Alle dames en heren,
jongens en meisjes en ook de veteranen zijn van harte welkom. Test
je conditie door eens op recreatieve wijze 3 of 5 kilometer te lopen
op de baan van Atletiek Vereniging Aalsmeer. Probeer de gekozen afstand te volbrengen met lekker hardlopen in je eigen tempo. Het
startschot wordt gegeven om exact

Korfbalcompetitie

VZOD heeft punten binnen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag werd de korfbalwedstrijd tussen VZOD en SDO gespeeld. Beide ploegen stonden nog puntloos
onderaan, dus ging het om de rode
lantaarn. VZOD is het aan zijn stand
verplicht om van deze onderste regionen afstand te doen en begon dan
ook furieus: Een prima doorloopbal van Jessica Zijerveld zette de
Kudelstaarters op voorsprong. Vijf
minuten later volgde de gelijkmaker: 1-1. Deze stand bleef een tijd
lang op het scorebord staan en ondertussen miste VZOD ook nog een

strafworp. De uitstekend spelende
Nils van Os beloonde zichzelf met
een afstandsschot terwijl hij kort
daarna een strafworp meekreeg die
Donja Passies verzilverde: 3-1. Vervolgens miste VZOD opnieuw een
strafworp waarna Eric Spaargaren
kort voor rust wel doel trof: 4-1. Net
voor het rustsignaal scoorde SDO
nog eenmaal en zodoende werd
de ruststand bepaald op 4-2. Gezien de prima weersomstandigheden viel het aantal doelpunten erg
tegen, maar dit zou na de rust ruimschoots goed gemaakt worden. On-

De originaliteitsprijs is gewonnen door het team van Ramona van de Ochtend.
De bloemetjes jurken en de versierde steppen trokken veel bekijks.

20.00 uur. Eerder komen is raadzaam, bijvoorbeeld om alvast warm
te lopen of een kopje koffie te drinken in de gezellige kantine van AVA.
Het sportcomplex is geopend vanaf
19.15 uur en inschrijven kan tot 15
minuten voor aanvang.

Team Walter van de Ham wint
vierde editie Step by Step

Aalsmeer - De opening van het
seizoen voor het eerste herenteam
van Basketbal vereniging Aalsmeer
in de rayoncompetitie begon afgelopen zondag uitstekend. Ondanks
een flinke lijst aan blessures en nog
niet veel trainingsuren in de benen,
wist BVA met een ruime marge te
winnen van het ervaren AMVJ uit
Amsterdam. Na een zeer snelle start
van Ershad Yousofzai, met de eerste
2 rake driepunters in de eerste minuten, bleek BVA met scherp schieten, waarna het eerste kwart werd
afgesloten met 29-18. In het tweede
kwart bleef de marge gelijk, waarna de ruststand op 52-41 stond. De
overwinning van de wedstrijd werd
echter pas binnen gesleept in het
derde kwart, waarin een reeks van
17 punten, zonder tegentreffers, in
de eerste 5 minuten een zeer welkome ruime marge verschafte van
82-48. Vervolgens kon BVA zich een
kleine dip veroorloven in het begin van het vierde kwart, waarna de
wedstrijd rustig kon worden uitgespeeld tot een eindstand van 95-67.
Topscoorders in dit duel waren Ershad Yousofzai met 25 punten en Jeroen Vendrik met 19 punten. Door
goed teamspel, vele driepunters,
goede combinaties, een volledige
inzet en niet te vergeten een volle

tribune met supporters, werd deze
eerste overwinning in het rayon verdiend binnengehaald. De eerstvolgende thuiswedstrijd van BVA HS1
wordt gespeeld op zondag 6 oktober in de Proosdijhal en begint om
13.30 uur. De tegenstander dan is
Earlybird Heren 2 en uiteraard kan
het Heren 1 team aanmoedigingen
van een, hopelijk opnieuw, volle tribune zeer goed gebruiken! Ook het
team van U14 (jongeren tussen 1214 jaar) eindigde in een mooie overwinning. Vorig jaar was het team ingedeeld in een hele zware poule en
werden er weinig wedstrijden gewonnen, maar afgelopen zondag
begon de competitie meteen goed.
Bij de rust was het 14-7 in het voordeel van Aalsmeer en die score
kwam tot stand door goed samenspel en mooie doelpunten van onder andere Dex, Roy en Rody. Na de
rust zakte Aalsmeer wat in en liet
wat gaten vallen in de verdediging
waardoor de tegenpartij kon terugkomen tot 22-18. Maar het team van
coach Denise veerde weer op en
toen Roy en Dex met wat flitsende
acties scoorden, maar ook de andere spelers in stelling brachten om te
kunnen scoren kwam de einduitslag
op 33-22 te staan in het voordeel
van U14 van BV Aalsmeer.

Meer vrijwilligers dankzij
vrijwilligersmarkt
Aalsmeer - Op dinsdag 24 september
heeft de gemeente samen met het Mantelzorg Steunpunt een vrijwilligersmarkt
georganiseerd om nieuwe vrijwilligers
op te roepen. Doel van deze informatiebijeenkomst was mensen, die geen
werk hebben informatie geven over vrijwilligerswerk dat zij kunnen gaan doen.
De mensen kunnen op vrijwillige basis
aan de slag bij verschillende organisaties die om ze staan te springen. Naast
het Mantelzorg Steunpunt zijn dit organisaties als de Zonnebloem Aalsmeer,
het Rode Kruis, Rozenholm en Zorgcen-

trum Aelsmeer. Wethouder Ad Verburg:
“In deze tijden van bezuinigingen in de
zorg zijn steeds meer vrijwilligers nodig.
De mensen die hulp van deze vrijwilligers krijgen zijn hier heel erg dankbaar
voor. Het is daarom als vrijwilliger heel
dankbaar en nuttig werk. Alle betrokken organisaties waren erg enthousiast. Door deze bijeenkomst hebben zich
bij elke organisatie twee tot vijf nieuwe
vrijwilligers aangemeld.” Ook vrijwilliger
worden? Graag! Voor meer informatie
en opgave: mantelzorg@mantelzorgsteunpunt.nl of bel 0900-1866.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag
van de OVAK is op woensdag 9 oktober vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat.
Het klaverjassen op 25 september is
gewonnen door Dirk Tromp met 5237
punten, gevolgd door Griet Maarsen
met 5215 punten, Co Könst met 5197
punten en Lenie van Klink met 5028
punten.

De kosten bedragen 2 euro voor
niet-leden van AVA. De atletiekbaan
is te vinden aan de Sportlaan 43a en
kleedkamers met douches zijn beschikbaar.

Prima resultaten Aalsmeer
bij start basketbalcompetitie

middellijk na de rust kreeg SDO een
onterecht verkregen strafworp mee
die geen doel trof. Passies scoorde
daarop van afstand en bracht het
team van trainer/coach Frits Visser
op een 5-2 voorsprong. SDO legde
de Kudelstaartse korfballers echter
weer het vuur aan de schenen door
tweemaal te scoren: 5-4. Gelukkig
was het Spaargaren die toen de belangrijke marge van twee treffers
weer realiseerde: 6-4. Dit was het
sein voor VZOD om de remmen los
te gooien en door doelpunten van
Passies (tweemaal) en Josine Verburg uit te lopen naar 9-4. De mooiste treffer was na er één na samenspel tussen Bart Verheul en Spaargaren, die na een overnamesituatie de trekker mocht overhalen: 104. Twee goals van wederom Passies
zorgde voor een comfortabele 12-4
stand. De talentvolle Alyssa te Riele
kwam toen de niet geheel fitte Zijerveld vervangen en zij wist bij haar
debuut bijna tot scoren te komen. In
de slotfase liet VZOD de teugels iets
vieren en dat gaf SDO de kans om
de stand iets draaglijker te maken:
12-6. Martijn Vervark tekende deze
middag van afstand voor de laatste
treffer en zo lieten de Kudelstaartse
korfballers SDO kansloos naar huis
terugkeren, eindstand 13-6. Een terechte overwinning met als gevolg
een sprongetje op de ranglijst. Volgende week speelt VZOD een uitwedstrijd tegen Paal Centraal in
Delft om 15.30 uur.

Aalsmeer -Afgelopen zaterdag
28 september heeft voor de vierde
maal het event Step by Step plaats
gevonden bij danscafé de Praam!
Meer dan 400 deelnemers, circa
tien per team, hebben meegedaan
aan dit spektakel. De dag ging fantastisch van start, het was prachtig weer. Bij aankomst van de deelnemers om half vier stond DJ Kees
Markman de gezelligheid al de tent
in te blazen met zijn muziek en gezellige praatjes. De vrijwilligers waren er klaar voor om de captains
van de teams te ontvangen om hen
het pakket uit te delen voor onderweg. De organisatie was onder de
indruk hoeveel teams de moeite
hadden genomen om verkleed naar
het event te komen om in aanmerking te komen voor de originaliteitsprijs! Ontzettende leuke creaties! Dit
gaf ook meteen een feestelijk tintje aan de dag. De teams dachten
dat zij vanaf het Praamplein zouden starten en finishen, maar ditmaal gingen zij eerst een busritje maken. Met zo’n 50 deelnemers
per bus gingen zij naar de Jac Takkade waar de start plaatsvond. Nadat de teams hun steps hadden opgehaald en afgesteld, een groepsfoto hadden gemaakt, een drankje
hadden gedronken, konden zij van
start. De teams staken onder begeleiding van verkeerbegeleiders
de Oosteinderweg en Aalsmeerderweg over om Nieuw Oosteinde
in te kunnen duiken. De organisatie wilde dit jaar wederom een ander deel van Aalsmeer laten zien en
dit maal was deze nieuwbouwlocatie aan de beurt. Een route met onderweg diverse vraag-, foto- en spelopdrachten en diverse shooterposten om even uit te kunnen rusten.
Aan spelopdrachten: een estafette
stepparcours, een parcours op een
skippy slang voor 6 personen, het

reuze potlood om met het team een
step te tekenen op een flap over en
de rodeo stier! De deelnemers gingen ook weer met de bus terug naar
het Praamplein waar de laatste opdracht plaatsvond. Een spannende
planning met twee locaties en een
tijdritschema van de bussen, maar
het liep gelukkig op rolletjes. Uiteraard is er weer gestreden om de
wisselbekers. De derde prijs is gewonnen door het team van Wesley
Spring in ’t Veld. De tweede prijs is
uitgereikt aan het team van Lenny
van der Zwaan en de eerste prijs is
voor de derde maal op rij gewonnen door het team van Walter van
de Ham! De originaliteitsprijs is dit
jaar overhandigd aan het team van
Ramona van de Ochtend. De dames
waren verkleed in bloemenjurkjes
en hadden hun step opgemaakt met
een fietsmandje met opgestoken
bloemen. Ontzettend origineel en
creatief! De dames ontvangen aanstaande vrijdag 4 oktober gelijktijdig
met ‘Live in de Praam’ hun presentje van de organisatie. Na de prijsuitreiking heeft zanger Glenn Palm en
de dj’s Rick Leliveld en Michael het
feest voortgezet met de steppende
feestgangers! De organisatie, Jacco
Jongkind en Jenifer van der Horst,
kijken terug op een wederom geslaagd event. In het bijzonder willen
zij Aldert & On Jongkind bedanken
voor het mogen lenen van hun tuin
waar 400 steps in stonden! Maar
natuurlijk ook alle vrijwilligers die
hebben meegeholpen op de diverse
posten, het team van danscafé de
Praam en uiteraard alle deelnemers!
Op naar volgend jaar, het lustrum
jaar! Zet ‘m alvast maar in de agenda: zaterdag 4 oktober. Alle (team)
foto’s die deze dag zijn gemaakt zijn
vanaf vandaag te zien op de facebookpagina van Step by Step en op
de website www.cafedepraam.nl.

Mooi, zonnig weer tijdens de vierde editie van Step by Step.
Foto: www.kicksfotos.nl.

Openingskien
BV Hornmeer
Aalsmeer - 1De openingskien ofwel de herfstkien staat bij buurtvereniging Hornmeer weer voor de
deur. Op woensdag 9 oktober zijn
weer mooie prijzen te winnen. Ook
de fel begeerde boodschappenmand
staat weer klaar. Nog nooit geweest?
Er wacht een warm welkom en zeker een gezellige avond. Het kienen
begint om 20.00 uur in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. Vanaf 19.30
uur staan koffie en thee klaar.

Kienen bij SCW
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag
5 oktober een gezellige kienavond.
Er worden drie ronden gespeeld plus
een grote verloting. Het kienen begint om 20.30 uur, de zaal is vanaf
19.30 uur open. Iedere kienliefhebber is van harte welkom in het clubgebouw van voetbalvereniging SCW
in het Konnetlaantje.

Huub wint bij
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van
13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen en jokeren staan op het programma en er
is gelegenheid voor rummicub en hartenjagen. Het klaverjassen op 26 september is gewonnen door Huub Bouwmeester met 5468 punten, gevolgd
door Nico Straathof meet 5392 punten
en op drie is Piet van As geëindigd met
5340 punten. Bij het jokeren behaalde
Gerard de Wit met 9 punten de hoogste eer. Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden met mevrouw
R. Pothuizen via 0297-340776.

6-Ballentoernooi
in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 5 oktober organiseert café Sportzicht aan
de Sportlaan haar jaarlijkse zes-ballentoernooi. Het toernooi begint om
20.00 uur en om 23.00 uur wordt de
finale gespeeld. Iedere biljartliefhebber kan aan het toernooi meedoen,
voor 1 euro per poging. Er kunnen
meerdere pogingen gewaagd worden. Zal het Hans van Wirdum lukken om zijn titel te verdedigen of gaat
een andere biljarter er met de eerste
prijs vandoor? Inschrijving is mogelijk aan de bar. De deelnemers mogen tot 22.30 uur spelen en proberen
om een plek in de finale te behalen.
Natuurlijk is het aanmoedigende publiek ook van harte welkom.

Sjoelcompetitie
in De Reede
Rijsenhout - Uitslagen speelavond
van sjoelclub Rijsenhout op donderdag 26 september: Eerste in de hoofdklasse is Jan Joore 1916 punten, 2.
Dirkjan Baardse 1911 punten, 3. Corry Balder 1769 punten. Klasse A: 1.
Arnold v/d Linden 1808 punten, 2. Leo
van Faassen 1655 punten, 3. Til Vermeer 1650 punten. Klasse B: 1. Hans
Schijf 1566 punten, 2. Alie van Tol 1549
punten, 3. Els v/d Linden 1538 punten.
Klasse C: 1. Marc Holleman 1551 punten, 2. Rina Korenwinder 1508 punten
en 3. Karel Eekhoff 1501 punten. De
volgende sjoelavond is op donderdag
10 oktober vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Reede aan de Schouwstraat.

Speelavond bij
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 26
september was het weer gezellig
druk in buurthuis ’t Middelpunt en
werd er weer geknokt voor de beste plaatsen. De heer Bleeker streek
uiteindelijk de hoogste eer op met
5144 punten, gevolgd door de heer
Könst met 5081 punten op de derde
plaats is eindigde mevrouw van de
Made geëindigd met 5077 punten.
De poedelprijs is uitgereikt aan mevrouw Wahlen met 3463 punten. De
volgende speelavond van buurtvereniging Oostend is op donderdag
10 oktober in gebouw ’t Middelpunt aan de Wilhelminastraat. Aanvang om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Koppelkaarten
in buurthuis
Aalsmeer - Komende vrijdag 4 oktober is er koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is van harte welkom, vanaf 19.30 uur staan de koffie en thee
klaar. Om 20.00 uur wordt aangevangen. Het kaarten op 27 september is gewonnen door Frits Zeldenthuis met 5554 punten, gevolgd door
Tiny van de Polder met 5312 punten
en op drie is Mien Winters geëindigd
met 5307 punten. Bij het jokeren is
de hoogste eer behaald door Gonnie
van de Water met 271 punten.

Klaverjassen bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Elke woensdagavond
wordt er gezellig gekaart in het
Dorpshuis. Iedereen die zin heeft om
te komen klaverjassen is van harte
welkom bij De Geluksvogels. Het
klaverjassen op 25 september is gewonnen door Bert van der Jagt met
5219 punten, op twee Jaap Stevens
met 5123 punten en op drie is Bep
Enthoven geëindigd met 5080 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Gerard Presser met 3573 punten.

Bingo-avond bij BV de Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 9 oktober is de maandelijkse bingo
weer. Buurtvereniging de Pomp
houdt meestentijds de tweede
woensdag van de maand haar
bingo in ’t Baken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom, lid of
geen lid, jong of oud, gezelligheid en spanning staan voorop. Er worden tien rondes gespeeld met gevarieerde prijzen
en één hoofdprijzenronde met

twee waardevolle hoofdprijzen.
Dit jaar volgt voor het eerst in
68 jaar geen speelavond meer
op de derde maandag van de
maand, het was na zoveel jaar
en ondanks de harde kern aan
deelnemers niet meer te doen
om de speelavonden te organiseren.
Telefonische informatie kan
verkregen worden bij de secretaresse van de vereniging, Caroline Ramp via 0297-344107.

